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Prezentujemy wszystkich
kandydatów

dokłada

do Warszawy

dl

JENI

Na strnie 2 preLentujcmy sylwetki wsLystkich kandydatów
na prezydenta. startujących w wyborach prezydenckich.

lnwestycia Chipolbroku

ekreacia dla elity
Wczoraj nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Sportowo- Rekreacyjnego przy ul.
Zacisze 7/9 w Sopocie . W
ogólnodostępnym obiekcie,
wybudowanym przez spółkę

Chipolbrok, znajduje sit, ba- "
sen, sala sportowa, kawiarnia.
Kompleks zaprojektował
chorwacki architekt Milli Dumccic.
Więcej na temat tego
obiektu na str. 5.

Niebezpieczna hala

Wybuch owa
11

0livia"

w najbliższym czasie hala „Olivia" nie zostanie
gruntownie wyremontowana,
a przede wszystkim zmodernizowana, trzeba będzie ją
Jeżeli

zamknąć.

Kontrole Okrcgowej Inspekcji Pracy w Gdarisku wykazały, że dalsze eksploato-

Przemysł ·

wanie zdekapitalizowanej instalacji zawierającej ponad
sześć ton amoniaku, może 1
grozić tragiczną w skutkach
awarią. Dużo do życzenia pozostawia także ochrona przeciwpożarowa obiektu.
Co będzie dalej? - czytaj "
na str. 4

a

- W praktyce nasza misja wyglądała w ten sposób, że zarówno Serbowie, jak i Chorwaci bawili się z nami w kotka i
myszkę. Doszło nawet do tego, że chcąc się nas stąd jak najszybciej pozbyć, Chorwaci odcięli nam dopływ wody do sztabu. W sumie mogę powiedzieć. że nasze stosunki z Serbami
krajińskimi układały się lepiej niż z Chorwatami.
Wywiad Romana Warszewskiego z płk. Krzysztofem Kajdasem, dowódcą polskiego batalionu ONZ w Slunju, w byłej
Jugosławii czytaj na str. 8

4 października, środa, imie11iny Rozalii i Edwina
1472 -ur. Lucru Cranach, malarz niemiecki
i569 · z,n. Mikołaj Rej, ojciec literatwy polskiej
1669 - ;;m. Rembrandt van Rijn, ma/ar;; holenderski
1830- Proklamowanie nie;;aló1ego Królestwa Belgii
i 894 · ur. Jó;;ef Beck, polityk
J896 - ur. Buster f(eaton, aktor amerykmiski
1980- ~· Jerzy Zurawlew,pianista
Jerzy Zurawlew, pianista i pedagog, .,aslu~yl się gi<hn1ie ._organiwwaniem międzynarodowego konkursu chopinowskiego, którego kolejna edycja
tegoroczna będzie dominantą ś1riatowego se;;onu mu;;yc:nego.

D;i.ś będzie ;:a-
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I
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Banalna prawda, że nasz
kraj zarządzany jest centralistycznie nie oddaje faktycznych rozmiarów zjawiska.
Wszelkie próby podsumowania
dochodów i wydatków państwa
w stosunku do regionów napotykały na trudny do przebicia
mur informacyjny. Pierwsze
kompleksowe zestawienie rozliczenia województwa z centralą opracowano w Sejmiku Samorządowym Województwa
Gdańskiego. Stan rozliczeń na
linii centrala-region, wykazuje
znaczną przewagę centrali.

Kura znosząca złote jaja
Według szacunkowych danych (w raporcie nie uwzglę
dniono jedynie dochodów z cła

twa do centrali. W roku 1993
dochody czerpane z bogatego
(?) Wybrzeża gdańskiego też
były pokaźne i wynosiły 45 ,6
bln zł.

i zysku NBP), łączne wpływy
do budżetu państwa i państwo
wych funduszy celowych z terenu województwa gdańskiego
wyniosły w ub.r. 58,614 bln zł.
Największy udział w tej pozycji mają wpływy z podatków: 46,6 bln zł oraz odprowadzone składki na ZUS 10,5 bln

Dać

jak najmniej

Do województwa pieniądze
wracają z powrotem licznymi,
ale bardzo cienkimi strumykami. Centrala dokłada - i to bardzo niewiele - tylko w jednej
pozycji. Na wydatki ZUS przeznaczono w 1994 r. w województwie 12,5 bln zł, o 2 bln zł
więcej niż wyniosły odprowadzone składki. W skali kraju i
zestawieniu z innymi województwami jest to jednak róż
nica mato znacząca. Poza tym nic rewelacyjnego: ubiegło-

zł.
Dużo niższe

pozycje to
składki pracodawców na fundusz pracy (699 mld zł), skład
ki na Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepclnosprawnych (138
mld zł). Łącznie biurokracja
państwowa stworzyła IO pretekstów (wszystkie podatki licząc jako jeden!) do odprowadzania pieniędzy z wojewódz-

W gdańskich

•I

O

Artur Kiełbasiński
Dane finansowe pochodzą z opracowania pt. ,.Porównanie dochodów
bud~etu państwa zbieranych z terem;
woj. gdańskiego ze środkami budżetu
państwa wydatkowanymi na obszarze
województwa gdańskiego w latach
1993 i 1994" przygotowanego w Se}·
miku Samorządowym Województwa

wyjaśni! istotę przedsięwzięcia

wicepremier Grzegorz Kołod
ko. Kontrakt precyzuje najważ
niejsze zadania w poszczególnych dziedzinach: edukacji i
bezpieczeństwa socjalnego.

(PAP)

Gdańskiego.

Wa tz

W p onie d z iałek w 2 3
trójmiejskich szkołach śre •
dnich odbyła się pierwsza
tura prawyborów prezydenc•
kich zorganizowana przez
Młodzieżowy Klub Myśll Po•
litycznej im, Karola LeviHo·
ux, dzlałajqcy przy VI Li·
ceum Ogólnoksztalcqcym.
Wygrała zdecydowanie Ha·
na Gronkiewicz· Waltz.

trzech tygodni odnotowuje się
znaczny wzrost infekcji grypowych, aczkolwiek lekarze na
taki stan są przygotowani.
Przewidują, że w następstwie
„przechodzonych" przeziębień
pojawią się powikłania.

W przychodniach lekarskich
nie ma. o dziwo, tłumów. Czas
to pieniądz i dlatego większość
osób leczy się na własną rękę.
Jeżeli już pojawiają się u lekarza, nic chcą zwolnień . Na wielu kartach chorych widnieją
oświadczenia - odmawiam
zwolnienia. Taki stan rzeczy
wynika z lęku o pracę, z zaniżonych stawek ZUS (w czasie
trwania zwolnienia lekarskiego
pracownik otrzymuje 80 proc.
wynagrodzenia). Lekarze
wrycz namawiają do pozostania w domu. - Chodzenie z katarem wydłuża chorobę - mówią. - Infekcja przenosi się na
innych, dotychczas zdrowych
ludzi. Pojawiają się powikłania. A gryp9 czy przezi9bienie
trzeba ,.wygrzać". Inaczej,
pewne jest niemal zapalenie
krtani, oskrzeli i płuc .

Maria Giedz

Precedensowy
narkotyk
W Sqdzle Wojewódzkim w Gdańsku odbyła się kolejna
rozprawa przeciwko Daromllowi A. I Wiesławowi J,, oskar·
i onyN o posiadanie 1,5 kilograma amfetaNlny, usiłowanie
wprowadzenia do obiegu 250 OOO fałszywyc h koro n
szwedzkich I Inne przestępstwa.
P~oces ma charakter precedensowy, bowiem dotąd posiadanie narkotyków, w myśl polskich przepisów. nie było karalne.
Prokurator w tym przypadku
Clparl akt oskrżcnia na artykule
215 kodeksu karnego, który
mówi, że osoba która nabywa
illb przyjmuje albo pomaga
ukryć .,rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego"
podlega karze pozbawienia
wolności. Dotychczas nie stosowano tego rodzaju rozumowania przy ściganiu prze stcpstw polegających na posiadaniu narkotyków i proceder
taki pozostawał praktycznie
bezkarny. Wyrok Sądu Wojewódzkiego b9dzic więc miał

złotówka wpływająca

do budżetu państwa i centralnych funduszy celowych, pochodzi z województwa gdań
skiego. Jednak tylko co 28.
złotówka, wraca do Gdańska i
w jego okolice. W województwie, w ubiegłym roku, pozostało zaledwie 43 proc. wypracowanych dochodów. Jest to
mało, tym bardziej, że o
podziale tej puli decyduje cen-

wygrała

chorują chodząc
tej porze roku prLezię
bienia, nieżyty nosa, zapalenia oskrzeli są zjawiskiem normalnym - informuje prof. Władysława Zielińska
z Kliniki Chorób Zakaźnych w
Gdańsku. - Na razie jednak nie
~lychać o szalejących wirusach
grypy.
W biurach, tramwajach, na
ulicach bez liku prychających i
kichających. W aptekach jak
woda idzie aspiryna, witamina
C, tabletki do ssania przeciwko
bólowi gardła, scorbolamid,
wapno i inne leki przeciwgrypowe.
Wyrażnie wzrosła też sprzedaż antybiotyków. Mimo to
przychodnie nie zgłaszają do
san.-epidu., ani do lekarza wojewódzkiego wzrostu zachorowań na grypę. Lekarze z województw gdańskiego i elbląskie
go twierdzą, że drobne infekcje
wirusowe, przeziębienia, zapalenia o skrze! i i anginy są w
normie dla okresu jesiennego.
Zwiększyła się natomiast o
około 80 proc. zachorowalność
u dzieci. bardziej niż dorośli
podatnych na infekcje. Jedynie
w Starogardzie Gdańskim od

Dotujemy wszystko?
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trala w Warszawie. Budżet wojewody, który jako jedyny ma
możliwości niewielkich zresztą
przesunięć, stanowi pulę niemal marginalną. W ubiegłym
roku tylko 16,4 proc. wydatków z kiesy państwa przechodziło przez wojewódzki budżet. Resztę sztywno rozdzielają biurokraci w Warszawie,
zza biurek zza których, nie widać nawet problemów sąsiada .
A co dopiero innego regionu.

szkołach

Wzrasta sprzedaż antybiotyków, a chorzy
~

roczny budżet wojewody wynosił 4,1 bln zł, z czego wydatki inwestycyjne pochłaniały jedynie 473 mld zł. Ponadto 2,4
bln zł trafiło do Kuratorium
Oświaty i Wychowania, 1,6
bln zł zasiliło budżety wybrzeżowych uczelni.
Łącznie nad morze „wróciło" 25 ,3 bln zł. W roku 1993
było to 18,J bln zł.

Gronkiewicz

his orią

Międzynarodowe seminarium naukowe, poświęcone problematyce ochrony dziedzictwa przemysłu pod nazwą „Preservation of the Industrial Heritage - Gdańsk Outlook Ir' rozpoczyna się dzisiaj w Trójmieście. Zorganizowane ono zostało
przy współpracy Politechniki Gdańskiej i Zarządu Miasta
Gdyni.
O imprezach towarzyszących sesji i dostępnych dla publiczności piszemy na str. 4.

chmur:enie dnie z
większymi pr;;ej<iinieniami. Moiliwość sła
bych opadaw deszczu.
Wiatr zkierunków po/udniowvch wniarkowanv. Ókresami doit:
si/n,.

Z wojewódlłwa gdańskiego trafiło w ubiegłym roku do budietu centralnego i państwo·
wych funduszy celowych 58, 6 bln zł. Do regionu wróciło niewiele ponad 25 bln zł. Resztę
nprzejadłan Warn awa, albo przeznaczono na wspomaganie innych regionów Polski.

ada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu
,rzyjęla tzw. kontrakt
dla województwa katowickiego.
Według premiera Józefa
Oleksego, program „pomoże
rozwiązać fundamentalne, rozwojowl'.! i egzystencjalne problemy Sląska ."
Rząd ma przeznaczyć w
1996 r. na realizację programu
regionalnego 40 mln zł. Srodki
finansowe będą też pochodziły
z budżetu wojewody katowickiego.
Wsparcie finansowe ma słu
żyć poprawie warunków życia
mieszkańców Górnego Śląska.
Skorzysta z niego przemysł
ciężki, szkolnictwo, ochrona
zdrowia i środowisko naturalne. ,,Chodzi o to, aby sprzęgać
różne siły oddolne, którym
rząd będzie tylko pomagać" -

charakter precedensowy i może
wpłynąć pośrednio na przyszłe
działanie prokuratury.
Oskarżeni odpowiadają także za usiłowanie wprowadzenia do obii::gu fałszywej waluty. Podczas śledztwa znaleziono też przy nich kilkadziesiąt
tysięcy sztuk banderol używa
nych do poświadczenia opłace
nia podatku akcyzowego. Daromil A. i Wiesław J. nie przyznają się do winy i twierdzą. że
zostali w całą sprawę „wrobieni··. Podczas wczorajszej rozprawy sąd przesłuchał ośmiu
spośród dwunastu wezwanych
świadków. Wyrok spodziewany jest jeszcze w końcu paź
dziernika.

(T.Z.)

I
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Podczas prawyborów zachowano porządek obowiązujj}cy
podczas prawdziwych wyborów prezydenckich. Uczniowie
schodzili do zorganizowanych
w każdej szkole lokali wyborczych, gdzie znajdowały s;ę
urny oraz kabiny, w której każ
dy mógł zapoznać się z listą
wyborczą i zagłosować. Glosowanie odbywało się podczas
lekcji.
Do lokalu wyborczego wpuszczano po pięć osób. Na liście
znalazło się osiemnastu kandydatów: Leszek Bubel, Hanna
Gronkiewicz-Waltz, Lech Kaczyński, Janusz Korwin- Mikke, Tadeusz Kożluk, Jacek Kuroń, Aleksander Kwaśniewski,
Andrzej Lepper. Marek Markiewicz, Leszek Moczulski,
Jan Olszewski, Waldemar
Pawlak, Bogdan Pawłowski,
Jan Pietrzak. Kazimierz Piotrowicz, Bolesław Tejkowski,
Lech Wałęsa, Tadeusz Zieliń
ski.
Do późnych godzin wieczornych zwożono wyniki do
VI LO, gdzie mieściła się
Główna Komisja Wyborcza.
Ostatnie karty z glosowania
przywieziono o godzinie 21 .30
z Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków, gdyż glosować chcieli
też słuchacze wieczorowi i zaoczni. Liczenie wyników trwało całą noc.

We wtorek o 8.00 rano ogło
szono oficjalne wyniki. Na
pierwszym miejscu uplasowała
się Hanna Gronkiewicz-Waltz,
która uzyskała 24,44 proc. gło
sów, drugie miejsce zajął Lech
Wałt,sa i poparło go I 9,44
proc. uczniów. Kolejne pozycje to: Aleksander K waśniew
ski -14,65 proc., Jacek Kuroń I 0,35 proc., Jan Pietrzak - 9,57

Komitet Ekonomiczny Rady
Ministrów zaakceptował mctodc prywatyzacj i Banku
Gdańskiego. Do końca tego roku inwestorzy prywatni mają
nabyć do 70 proc. akcji.
Zakup akcji przez pojedynczego inwestora będzie ograniczony z góry.
Szczegóły na str. 2

olny od paru miesię
cy fotel dyrektora nacz('lnego i artystycznego Teatru Muzycznego im.
Danuty Baduszkowej w Gdyni
został zajęty. Wczoraj nominację na to stanowisko otrzymał
Maciej Korwin. ostatnio dyrektor Teatru Powszechnego w
Łudzi, wcześniej dyrektor teatrów w Kaliszu i Opolu, a także pedagog łódzkiej „filmów-

Hanna Gronkiewicz-Waltz
oraz Lech Wałęsa. Wybory za
dwa tygodnie.

Monika Plińska
Opinie prof. Lecha Falandysza na temat szans wyborczych

Hanny Gronkiewicz-Waltz i
Lecha Wałęsy w wywiadzie
Barbary Szczepuły „Czy lew
pożre owieczkę?" na str. 7

dzień

e

Bank Gdański

Akcie do
końca roku

proc ., Janusz Korwin-Mikke 7,15 proc. oraz Tadeusz Zieliń
ski - 5,42 proc.
Zaskoczeniem jest wysoka
pozycja Jana Pietrzaka, który jak się dowiedzieliśmy - odebrał sporo głosów Jackowi Kuroniowi.
W glosowaniu brało udział
11 tysięcy młodych ludzi. Do
II tury wyborów przeszli więc :

•
zwierząt

. Dzlsl al rozpounle się
Swlatowy Tydzień Z:wierzqt,
I
ki". Od kilku tygodni by! jedy- . obchodzony w Pc,lsce po raz
nym kandydatem, ale termin

objęcia przezeń dyrektorskich
obowiązków stale się przesuwał. W krótkiej rozmowie

przeprowadzonej wczoraj. w
pierwszym dniu pracy w teatrze, dyr. Maciej Korwin mówi
m.in., dlaczego ostatecznie
zdecydował się przyjąć gdyń
ską propozycję. Czytaj - str. 8.

(aj)

trzeci.
Polska jest trzecim krajem w
Europie, po Francji i W. Brytanii, pod względem liczebności
zwierząt domowych. W naszym
kraju żyje ponad 6 mln psów i 5
mln kotów przy hlisko 8 mln rodzi n. Data Światowego Dnia
Zwierząt - 4 października przypada w dniu śmierci św. Franci\PAP)
szka z Asyżu.

KRAJiSWIAT
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..
j Kandydaci

Giełda

Papierów Wartościowvch
Notowania akcji 3 października
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Leszek Bubel

Janusz Korwin-Mikke

Marek Markiewicz

38 lat, poseł z Polskiej Partii
Przyjaciół Piwa poprzed niej
kadencji. Ostatnio był „bohaterem" incydentu w budynku
~gencji to~arzyskiej. Według
Jego wersji został zwabiony i
obrabowany, natomiast właści
ciele twierdzą że pobił prostytutkę.
·

54 l ata, filozof, poseł w
u biegłej kadencji Sejmu, prezes UPR . Jest autorem brydżo
wych podręczników. Krótko
należał do Stronnictwa Demok ratycznego. B y ł represj onowany i aresztowany za działal
ność opozycyjną . By ł autorem
uchwały lustracyjnej w Sejmie
poprzedniej kadencji . W ostatnich wyborach jego partia nie

43 lata, prawnik, posd „S"
ubiegłej kadencji, b. szef Kra-

Kołodko.

Lech Aleksander

-0.9

+I.O

go . Był parlame n tarzystą w
d wóch poprzedn ic h kadencjach.
-

43 lata, prawnik, doktor habilitowany , prezes NBP . Kandydatka Kon wentu św. Katarzyny . Popiera ją k ilka partii
prawicowych m.in. ZChN , Stowarzyszenia Rodzin K atolic _kich.
W 199 1 roku kandydowała
do parlamentu z pop ierającej
prezydenta partii „Victoria",
ale partia nie zdobyła żadnego
mandatu. W rok późn iej z rekomendacj i prezydenta Sejm
wybrał ją p rezesem NBP. Pilnuje n iezależności finansowej
centralnego banku; ostro krytykuje ją wicepremier Grzegorz

-L'i

193 On

Pań stwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 17 kandydatów. Podajemy ich nazwiska i krótkie życiorysy .

Hanna
Gronkiewicz·Walb:

+0.7

Kaczyński

DROSED
+2,0
30.5
EFEKT
-0.4
22.5
ELEKTROEX
1,85
- 1,6
lNDYKPOL !D\ 9,3
- 1.l
JUTRZENKA
42,4 ns -0.9
KRAKCHEM
4.8
-2,0
PROCHEM
7&_5
-2,J
OBROTY: 49 858 tys. zł
WIG:86765(-0,8); WIG 20: 869,7
(-1.l); WIRR: 114651-0,6)
· Oznaczenia: nk-nadwyżka kupna;
ns- nadwyżka sprzedaży; D-kurs min.
KORONA: 50,86 zł (-21 gr)
PIONEER: 49,60 zł (-13 gr)

Na wcwrajszej mji giełdowej
przeważały spadki kursów. Obniżyły
się c~ny 36 papierów, a tylko 8 wzrosły. Srednia zmiana ceny wyniosła
J,3 proc. Wartości indeksów spadlv.
Poprawiły się natomiast obroty (ńa
na rynku podstawowym o 24 proc.).
Kurs akcji lndykpolu spad/ do pazia·
mu mininmm.
Wdogrywkach z.gfoszo110 12 ofert
kupna (z czego 6 zrealizowano w całości). Nie było Jędynie chętnych do
spr:edaży akcji Zywca. Spośród 28
ofert sprzeda..')· wca/ości wyczerpano
oferty na akcje 14 spółek.
Zarząd GPW podjął decyzję o
wprowadzeniu do obrotu giełdowego
(na rynek równoległy) akcji Kieleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego BICK S.A. Spółka
wprowadzi do obrotu I,8 mln akcji.
Pierwsze notowanie walorów odbę
dzie się JO pafhernika. Przez pierwsze trzy dni nie będą prz)jmowane
zlecenia po kursie dllia. Nie wiadomo
natomiast kiedy na giel,dę dopuszczone będą akcje Mostostalu G<kińsk.

~
Waluty
~

NBP
(kurs
średni)

45,00
70.2.5
FRF
49,38
NLG t--J5222
Cl-!F - i 211 :48
SEK
35.1 6
- 388.09
GBP
ITL
15, IO
SDR
Złoto
29,75

·I _

I

Kolelnl Polacy 1ostall are·
sstowanl w Szwecll za prze•
myt znacznych llołcl narko·
tyk6w.
Policja celna w porcie Oxeloesund z nalazła w samochodzie obywatela polskiego przybyłego promem z Gdańska ponad 5 kg skoncentrowanej heroiny, której wartość handlową
szacuje s ię na blisko IO mln
dolarów. Dwóch innych Polaków zatrzymano w wyniku
kontroli celnej w Karlskronie.
Mie li o ni przytwierdzone do
ciała torebki plastikowe zawierające 6,2 kg amfetaminy.
Obecnie, ponad 40 Polaków
skazanych za przemyt i handel
narkotykami o d bywa w
szwed~k!ch więzieniach kary
powyzeJ 4 lat pozbawie nia
wolności. Kilkunastu dalszvch
oczekuje w aresztach na próces

JO

Gdańsk
Długa 81/8'

(PAP)

Elbląg

Londyn
1 dolar
lkurs średni

I Maia41
241,5/243 242/243,5
242/243
169/170
169/170 168,5/169,5 1,429
48,5/49
48 ,5/49
48,4/49
4,936
149/150
150/152__ 149/1505 _!,600 _
206,s12oss
207/208 207/20f,5 1,153
,__34/1_4,5__ 33.9/34,5 6,980
379/381 378/380
I4,8/1 5,3
15/15,4
I 4,8/15,3 162 1,3
.
4508-_3:S/5
4/6
17,5/ 18,5
17,5/18,5 16,5117,5 382,5

.}ij~j~:? -

~o.~

O znaczenia: USD - do lar amerykański . DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski, NLG - gulde_n hole nderski, CHF - frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka.
GBP - funt brytyJskt, ITL · hr włoski, SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy).
Złoto : w złot ych t.a gnun. z Londynu - za uncję .
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla - za 10 OOOJ
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S. Frasz

Waldemar Pawlak

•

36 lat, inżynier, ro lnik, dwukrotny premier, prezes PSL i
Ochotniczych Straży Pożar
nych.
Karierę polityczną rozpoczął w ZSL, po przemianowaniu tej partii w PSL objął prezesurę po solidarnościowym
Roman ie Bartoszcze, który
chciał tę partię dekomunizować. Po odwołaniu rządu
O\szewskiego został natychmiastowym premierem; nie
udało mu się jednak utworzyć
rządu. Ponownie objął tę funkc_ję w I 993 roku, gdy jego part1a zdobyła w wyborach drugie
po SLD miejsce.

Tadeusz Koiluk

Jacek Kuroń
61 lat, h istoryk, m inister
p racy w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej, poseł, kandydat UW .
W młodości był kom uni stą,
a p óźn i ej opozycjo n istą:
współzałożycie l KOR , doradca
:·S": Wielokrotnie aresztowany
i w i ęzt on y (9 lat) . Uczestnik
obrad „okrągłego stołu". Trzykrotnie wybrany posłem , czło
nek UW.

Bogdan Pawłowski

jowej Rady RTV z puli prezydenta, a następni e przez niego
odwołany za przyznanie koncesj i telewizj i PolSat. Kandydat Republikanów Zbigniewa
Religi.

50 lat, prywatny przed s ię
biorca i rolnik z Szamotuł, mag iste r wychowania fizycznego.
T:,,vierdzi, że większość podpisow ze brał w W ielkopolsce i
na Śląsku .

Leszek Moczulski
65 lat, historyk, poseł od
199 1 roku, szef KPN.

tia był a w opozycji do rządów
sol idarnościowych. Wyjątkiem
?YI rząd Jana Ol szewskiego,
Jednak gdy Antoni Macierewicz umieścił go na liście
agentów KPN glosowała za
odwołaniem tego rządu .

Występuląc

Jan Pietrzak
58 lat, satyryk , z wykształ 
cenia ofice r radiolokacji i socjolog. Twórca „Kabaretu pod
Egidą" , a utor_ zn a nych piose nek, w tym ,,Zeby Polska była
Polską". S a m z głosił swoją

Jan Olszewski
65 lat, adwokat, b . premier,
b. poseł PC, lider RdR.

Wid mo .I
Wystąpienie

ty

.

Rosja szantażuje
a Pastusiak kolportuje tajny list

. ~o tej_pory rosyjska dyplomacja, przeciwstazdecydowanie ·powiększeniu Paktu
Północnoatl anty~kiego stosowała arg umenty
s łowneJ perswazJ1 (sluzyly temu oświadczenia
WtaJąC się

JąC szczeg ółów, że tożsamość
zan_rnchowców już ustalono, że
maJą ,.około

25 lat".

. Le karze o ś wiad cz yli, że
G hgorov ma zranienia na twarzy i na ciele , być może trzeba
m u będ z i e z op e row ać le we
oko.
(PAP) 1

Groźba

Rocznicowe obchody
,.. Związek Nauczyciel
stwa Pol skiego obchodzi!
wczoraj 90-lccie powstan ia
W uroczystym posiedzeniu
ZG ZNP w Warszawie uczestniczyli m .in . marszałek Sej
mu Józef Zych, wicepremie,
Aleksander Łuczak, przcdsta
' wiciele ministerstw: edukacj i
i pracy, szefowie partii koalicji , a także m.in. przewodni
cząca OPZZ Ewa Spychalska.

Tadeusz Zieliński

Coś dla

69 lat, prof. prawa, rzecznik
praw obywatelskich, kandydat
UP.
Był zwi ą zany z opo z ycj ą,
doradza! ,,S" , uczestniczvł w
obradach „okrągłego stoli' . W
1989 zost ał wy brany senatorem .
W trakcie pełnienia funkcj i
rzecznika często krytykowany
przez Kościół ; zaska rż y! d o
Trybunału Konst y tuc yjneg o
ustawę o wprowadzeniu relig ii
do szkól. mówił także , że Polska staje się państwem w yznamowym .

I

-

ko _menawidzącego Murzynów
rasistę 1 przekonali w większo

uzasadnioną w ątpl i 

Zgromadzeni przed tele wizorami Murz yni w Stana ch
Zjednoczonych przywitali werdykt radosn ą owacją . Według
so nda ży , proces Simpson a
o stro podz ielił Ame ryk ę według kryte riów ra sowych .
Większość czarn ych Amerykanów była przekon ana o niewinnośc i O. J., zaś więk szość białych - o jego winie.
. Adwokaci Simpsona wygrali t ę kartę rasową, oskarżaj ąc
policję o sfabrykowanie dowodów rzeczowych. Ułatwił im
zadanie biały detektyw z Los
Angeles, Mare Furhman , który

Edmund Krasowski

Przy_jaciele

Simpsona z 1ar1utu z:amor·
dowania byłej iony i je j
przyjaciela,

wość" .

Niestety, anonimowy „bezpośredni obserwator" nie okre ś la ani nawet nie zarysowuje tych
perspektyw . Za to cały dokument tchnie wasalny m ~omp_lekse m wobec mocarstwowej Rosji,
od ktoreJ me _mozna mczego otrzymać, do której
polityki nalezy się wy łącznie dostosować . Po co ·
poseł Pastusiak to robi?

________________ .....

go

ws zelką

ty w na Wschodzie".

I

znalazł obci ążającą oskarżone

Angeles

- w której skład wchodLilo 9 AfroAmerykanów - uznała, że prokuratura n ie dowiodła win y
czarnoskórego pi łkarza ,.ponad

(mrz)

SWIA T

----

Papiei w USA

zamiesxek rasowych

Ława przysięgłych

narc1arry

,.. U podn óż a Małego
Skrzycznego w G ó rn y n
Szc zyrku pows tał nowocze·
sny ośrodek sportów zimowych. Czynnych bę dzie ce
najmniej 13 wyciągów orczy
kowych i tyleż nartostrad, z
których więks z o ść zo stał a
poszerLona i dostoso wana de
stale rosną c ego r uchu n a
rciarsk iego

(bmk)

Sąd przysięgłych w Los
uniewinnił wczoraj
sławnego futbollstę O. J •

jest na użycie _moc_niejszych argumentów . ,,Rosy1ską odpow1edz1ą na poszerzenie NATO na
Wschód ma być rozmieszczenie głowic jądrowych w obwodzie królewieckim i na wyrz utmaci;, ok~ętów podwodnych pływających na Baltyku - UJawma „Komsomols_ka Prawda".
. Jest to sw01st~, psycholo?1czny szant~ż, który
ma na celu _zas_1ac wątphwosc1 1 zachw1ac sens w
polskie dąze~ia d? NATO. Co cieka we, inforn:ac_Je te Lbie~aJą _się _w cza só e z o s tatnimi
oswrndczemami pohtykow z rządzącej koalicji
SLD-PSL o potrzebie pr:-eprowadzenia publiczneJ debaty na tema'. zyskow 1 strat, związanych z
"".stąpieme1? P~lsk1 ~o J\:ĄTO. O takiej potrzeb1e dyskusji mow1 :?w~1ez kandy?~t na prezy?e?_ta, Tadeusz Z iehnski! Ma to m1~1sce "". sytu~
acJi, gd7 wszystkie badania oprn11 publlcz neJ
"".skazuJą n~ pełne poparcte Polaków w dąże mach Polski do NATO (tylko co dziesiąty jest
temu przeciwny?.
. .
.. .
,
Tym bardziej musi mepok01c 1 bulwersowac
k~lp,ortowame przez p~s!a L~ngina Pastusiaka.
wsrod parlamentarzystow Sojuszu Lewicy Demokratycznej poufnego _r~p ortu pt „Uwag i w
sprawie pohtyk1 wschodmCJ , nadesłanego przez
anonimowego „Obserwatora" z Moskwy. (Tekst
raportu przedrukowała wczoraj „Gazeta Wyborcza" .)
,
.
.
.
Ów raport konczy się stw1erdzeme m. cyt .:.....
pr~ces ws~ępowania [!o/ski _do insty tucj i europe1sk 1ch me moze byc okup1011y utratą perspck-

27 września na sopockim cmentarzu pożegnaliśmy redaktor Władysławę Wrześniewską .
Choć od da':"na J~j nazwisko nic p9jawi ało s ię już na lamach, to z „Dz1enn~k1em Bałtyckim'' związana była przez blisko 30 I.at. RedakcJa „DB'' była pierwszym i jedynym miejscem lej zawodowej pracy . Urodzona na południu Polski, w
Nowxm S ączu,_ trafila na Wybrzeże zaraz po studiach dziennika:sk1~h w Umwe rsytecie Warszawskim . Rozpoczynała swą
dz1enmkarską drogę w „D zienniku Bałtyc kim". w pamię tnym
roku 1956. Odc hodziła z redakcji w połowie lat 80 ., przcchodząc na rentę z powodu choroby serca.
. Pisywała - jak to w gazetach codziennych bywa - 0 wszystkim . a~e za_w_sze najb liższe jej by ły proble my społeczne , w
szczegolnosc1 tematyka służby zdrowia_i oświaty . Sprawy te
podeJmowa(a częs~o v,: ~rt~kulach publicystycznych, m.in. w
c~klu rozmow z troJml~Jskim1 lekarzami . Wprawdzie w ostatn,ch_latac~_I_>rac y _s en ~. c ie kawych arty kuł ó w pośw ię c iła
Gdanskow, 1Jego h1storn , ale sercem zwi ązan a była zawsze z
So_potem . Tutaj_mi eszkała i temu miastu służył a reporterskim
p10rem , mezm1enme zafascynowana jego niepowtarzalnym
klimatem I urod,ą. !eJ pełne ciepła i życzliwości teksty znajdowałX zywy oddzw1ęk u czytelników, jej pracowitość i kompetenCja spotykały si ę z uznaniem przełożonych .
Na ~o dzień Ada b~ła: pogodna, życzliw a ludziom, pełna
opty~1zmu_mm10 trapi ącej J ą choroby. I taka pozo stanie w
naszeJ pam1ęc1.

._

Lech Wałęsa
52 lata, e lektryk, b . przewodniczący „S", prezydent, laureat Pokojowej Nagrody Nobla .
W 1970 r. ~ trajkow a ł w
Stoczni G dańskiej, następnie
działał w Wolnych Zw iązkach
Zawodowych na W y brzeżu.
By! przywódcą strajku w sierpniu 1980 roku , szefem„S" od
momentu powstania do wyboru
na prezydenta w 1990 roku .
W trakcie czteroletniej prezydentury popularno ść Lecha
Wałęsy systematycznie malała.
W iele o sób i solidarno śc io w i
politycy zarzucali mu popieranie komunistów -,,wspieranie
lewej nogi". Rządów solidarnościowych zbytnio nie zwalczał poza gabinetem Olszewskiego, szczególnie po akcj i lustracyjnej ; prezydent też znalazł się na jednej z list .

wolny

Macedonia

Wczoraj dokonano z:amacbu
b o mbow ego na prezydenta
M.aced o nii Kiro Gligorov a .
Kierowca :orezydenckiej limuzyny został zabity, a kilka osób
z eskorty jest rannych. Prezydenta, który przeżył, przewieziono do szpitala.
Przed przejeż d ż aj ą cą kol umną, w k tórej znajdował się
samochód prezydenta , eksplodowal zdalnie sterowany ładunek wybuchowy ukryty w zaparkowanym pojeżdzie.
. Policja podała, nie ujawnia-

; Proces „Wujka"
,.. N a podsta wie szyl ro
gramu szefa MSW gen. Czesława Kiszczaka dowodząc,,
pacyfikacją kopalni „Wujek1'
w grudniu 1981 r. pik Kazimierz W. mógł wydać rozkaz
strzelania do strajk ujących
górników; nie zrobił tego
,, praw d opodobnie w obawie
przed odpowiedzialnością
izeznal wczoraj na procesi<..
Kiszczaka świ adek Edward
\\'., b. zastępca Kazimierza
W . w ZOMO. Sąd nie może
przesłuchać Kazimierza W
bo nie mieszka on pod swym
adresem

Simpson

ministra Bartoszewskiego w ONZ

(PAP)

Kazimierz Piotrowicz

USA • proces stulecia

tle

. ~odkreślił , że rola jaką odegrał nasz kraj stawtaJąc opór agresji III Rzeszy, ciężkie doświadczenia o k resu wojennego oraz oczekiwanie
p rzez 45 lat na uzyskanie wolności j suwerennoś~i , daje nam szczególne prawo wypowiadania
s1ę w sprawach wojny i pokoju. Przypominając
okres zimnej wojny, min. Bartoszewski ostrzegł
p ~zed tworzeniem nowych podziałów w Europie: -_ Świat został podzielo ny w Jałcie na dwa
wrog1e obozy. Europa środkowa znalazła się,
wbrew woli jej mieszkańców, w bloku wschod ~i':1. Jeśli mówię o Jałcie, to nie po to by potę1?1ac ten pakt tak potworny dla Polski, ale po to,
zeby ostrzec przeciwko przyszłym Jaltom, bez
względu na to, gd~ie mogą się one wydarzyć i
komu mo~ą- gr?z1c. C~cemy Europy bez poi ityc:-nych I Jak1chkolw1ek innych podz iałów _
stw1e_rdz1I szef polskiej dyplomacji.
Mm . ~~oszewski podkreślił , że Polska jest
~wolenmkien:i wz'.11ocnienia tej organizacji, jak i
mnych orgamzacJ1 wielostronnych oraz chce odgryw~ć w nich aktywą rolę . W tym kontekście
wymteml on starania Polski O członkostwo w
e u'.opejs~ich i atlantyckich strukturach integ~acyJnych Jako gwarantów bezpieczeństwa stabilności, demokracji i gospodarczego roz;oju na
naszym kontynencie".
. Ekspansja ~A1:0 i _U nii Europejskiej w kierunku wschodm m Jest Jednoznaczna z konsolidacją strefy spokoju_w regionie , który niegdyś
był podatny na konfl ikty - stwierdził minister

: ,.. Wczoraj powstał Komi
tet W y borczy na rzec z ree
lekcji Lecha Wałęsy , na któ
rego czele stan ął Jerzy Stę
pień (PChD) , były komisarz
, wyborczy i senator

• 51 lat, wykształcenie zawodowe - technik mechanik, wynalazca i wytwórca bioenergoterapeu tycznych wkładek do
obuwia i haków holowniczych.
Za podpisy płacił pieniądze.

kandydaturę .

wc1oral na 50. sesfl %groma· · P:ezydenta B . Jelcyna i mimstra spraw zagradzenla Og61nego NZ minister spraw zagra• mcznych A. Kozyriewa). Opublikowany w ubienlc111ych RP Władysław Barto11ewskl nawlą· gły pi_ątek przez „Komsomolską prawdę'' projekt
zal do pneblegu li wolny światowe! i udzia· ~oweJ doktryny obronnej Ro~ji _wskazuje na to,
lu w nlel Polskl,
ze Moskwa w swoim sprzeciwie zdecydowana

Nieud any
zamac h

Na rzecz reelekcji

W przeszło ś ci był obro11cą
w procesach politycznych; brom! m.m. Kuronia. Współtwór
ca statutu NSZZ „S".
Jego rząd przetrwa! 6 mies ięcy ; od początku n ie chętny
temu gabinetowi był prezydent. A po ujawnieniu listy
Macierewicza większość partii,
pamiętnej nocy , głosowała za
odwołaniem. Utworzy! partię
R~ch dla Rzeczy po spolitej ,
ktora me zdobyła mandatu w
ostatnich wyborach. Ponadto
podzieliła sic i obecnie są 2
partie o tej samej nazwie.

. 65 lat, prof. prawa, założy
ciel I rektor Prywatnej Wyższej
Szkoły Administracji i Biznesu
w Warszawie. W lat ach 60.
wyemigrował z kraju .

Narkotyczny
rodak

Dane z kantorów (3. IO)
..Max"
,,Xarnax"
.,Silvani"

W przeszłości działał w komunistycznej partii, później w
opozycji, stworzył KPN. Za tę
działalność był wielokrotnie
aresztowany i więziony . Kandydował w poprzednich wyborach prezydenckich. Jego par-

prze kroczyła pięcioprocen to-

wego progu .

Andrzej Lepper

sądowy .

zastrasza! przedstawicieli banków, organizował demonstracje w których dewastowano
mienie itp .,

o

Aleksander Kwaśniewski

$

Gdańsk
Jagiellońska

nił obowiązki przewodniczące

47 lat, doktor praw, b. pre41 lat, ekonomi sta, szef
zes N IK . J ego k an dy d at u rę
SdRP, poseł, kandydat SLD. W
zgłosiło PC.
W latach siedemdziesiątych PZPR od 1977 roku do jej rozwi ązania. W rząd ach PRL i RP
współpracował z KSS KO R i
zajmował się turystyką i mło
działał w Wolnych Zw iązkach ·
Zawodowych; później w „Soli- dzieżą. Uczestnik „okrągłego
stołu" z ramienia ówczesnych
darności". B ył internowany w
1981 roku. Po uwolnieniu dzia- władz.
łał w podziemnych strukturach
,,S". Był zastę pcą przewodniSzef radykal nej o rganizacji
czącego „S", a po wyborze Lero lniczej „Samoobrona" . Był
cha Wałęsy na prezydenta peł- aresztowany za łamanie prawa;

NOTOWANIA
Kupno

KRAJ

w wyborach prezydenckich

~

Z GIEł.DY
Akcje

'4 1~
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zakrwaw i on ą rękawiczk ę.
Obrońcy z?emaskowali go ja-

ś ci mur zy ń sk i są d p rzy s ię 
g ł yc h , że Furhm an c elow o
podrzucił tę rękawiczkę do re-

zydencji Simpsona.
Prezydent Clinton wezw ał
Amerykanów, aby uszanowali
wyrok sądu w Los Angeles.
Clinton, który s pecjalni e
przerwa! prac ę w Gabi nec ie
Owalnym Biał ego Domu , aby
obs e rwow a ną relacj ę telew izyjną z sądu, opublikow ał pisemne oświadc ze nie, w którym
stwierdzi! m.in ., że „lawa przysięgłych zapoznała się z dowodami i wy~ala wyrok. Nasz system wymiaru sprawiedliwości
wymaga uszanowani a tego wyroku".
Wcześniej Clinton zapozna!
s ię z planami udzielenia p rzez
r z ąd fe de ra ln y pomocy wła 
dzom K ali fornii n a wypade k ,
g dyh y wyrok w spraw ie Simpson a doprowad z i! do ro zruchów na tle rasowym.
(PAP)

I

."": W 30 lat od pierwszej,
wizyty z wierzchnika Kościo
ła kat ol ic kiego w Stanac h
Zjednoczonych , Jan Paweł li
odl a tuje d z isiaj do U SA , a
nas t ępnego dni a w yg ł o s i
przemówienie w Nowym Jorku, z trybuny Zgromadzenia
O gólnego Narodów Z jednoczonych, które obchodzą ~we
50-Jecie. Papież dokona moralnego bilansu dotychczasowej działalności ON Z.

'. Wstępne porozumienie
,.. P r zedsta wiciele rz ądu
chorwackiego i secesjonistów
serbskich o si ągnęl i porozumienie co do zasad, j a k imi
będą si ę kierowali prz y rozwią zyw ani u sporu o chorwacką prowincję - wschodni ą
Slavonię.

Święto i zamieszki
• W Duesseldorfie, stolicy
Nadrenii Północnej - Westfa1ii , obyw ają się uroc zys to śc
z okazji 5 rocznicy zjedno
cze nia Niemiec. Nad ranerr
na ulicach miasta doszło dC'
starć policji z anarchistami ,
dla których państwowe rocz
nice to okazja do awantury

Przed świętem
,.. 17 osób zostało straco
nych w Chinach w r amach
kampanii przeciwko prze
stępcom, tradyc yjnie poprze
d zającej ś wi ęto narodowe I
paźdz iernika .

(mrz)

Czas
noblistów

Dyskretny u rok
Targo wicy

Tegoroczny laureat lite·
racklel Nagrody Nobla 10·
stanie ogłoszony jutro o go·
dlinie 13.00.

to pytanie dla historyka, raczej o
orientacji Wojciecha Rodowskiego czy
Normana Daviesa. ale prof.
Pastusiak też wchod;:_i w
grę: czemu to tak sif działo,
:eo obcy arbitra~ wpo[skich_ sp~all'ach stronniclll'a czy s1111J ;y:racafy się ;:a11·:ze do Moskwy? Roz~1 ~dra1cy mtrygo11:ali,1-'.r~eciw własnemu pmhn1•11 na obC}C~ .dwo~~ch ale \\' koncu Rad:nntt me sc!ągnqł S:wedów tylko się : nimi
spr...ym1e_r~:/ Z_'.gtmmt III 11 chod:1/ w br:ydki.e kons:ac/1ty z Habsburg11mi, ale
me pros1ł uh o ~bro~ne poparcie itd. Na qm:e polega d:iwnv urok Most.wy, :e
tylko ona dorobiła się u nas targowic:an?
·
Mam _na te~ _te_mat swoją teorię, ale d;:.iś tylko stwierdzam fakt: nie ma dla
1ias (ff 1;h1_nh 1~nego wyboru orientacji ni;; :achodnia, a ws:ako~ co rus:
:na1~111ą_ się 1ak1es „osoby prywat~e ", którym bard;:_o by odpowiada/o dopasowa111e b'.egu ~p~aw kra1011·!·ch do zycze1i ros_ljskiej metropolii. Wponiedziałek
11: ,,P11łs1e ~~,~ p~:_ewodmcząc~ se1mo'.rej Ko~1isji Spraw Zagranicznych gęsto
się tlumac->.f 1. ro...kolporr_owama 1wod poslow SLD krytyki polskiej polityki
~ob:c ~os1.r. [roJ; Pastusiak bagateft_:owat całą ~prqwę w sposób tak nieprze·
ko'.'} '.! "{ąrJ, . .e a~ megodny_ nm,czyc,e/a akademickiego: ~e ,,jeden z pliku listo11 , . .e _dopisek o po11fnosc1 by! rut)·nm1}' ('? ), że autor nie jest anonimem,
t)•/ko prosi/ O QllOnltnO\\'OŚĆ.
.. Sprawa jednak bagatelna nie jest, bo jeśli Ull'agi namawiac:a do gr;:_ec;:_no~c1 \l'~be_c Moskwy były prywame - to qmu je kolportować? Jdli namall'iac1es_1 kuns 11a;:11ym · to c~emu.ni~ wystąpi jawnie, np. 11· ,,Trybunie"? Jeśli jeg;
u11 agi są na po~rom1e setek IISlow wpl),1'aJqcych do Sejmu . to c~emu mają b\'ć
poufne, tylko dla SLD?
·
, Ni~?aw~o mieliśm?: sugestie przedłu~enia. kaden~ji pre~ydenckiej, re: ,,pry11 atne , te... z Moskity . Terac dobre rady, ~eby nie podskakiwać. Suflerskie
s?ply odbywa~ą się rm.l'noc~eśnie z donofoymi gro~bami z Kremla. Zaiste,
piękna harmonia „s~eptow I krzvków "...
·

Po zostałe nagrody No bla pokojowa. w dziedzinie fi zyki,
chemii. e konomii oraz medycyny lub fi zjologi i - ogłoszone
wstaną w przy szły m tygodniu ,
Materialny wymiar tegorocznych nagród Nobla wynosi 7 ,2
mln koron (oko ło I ,03 mln
dol.). Laureaci pozostałych nagród noblowskich na rok 1995
będą znani międ zy 9 a 13 paź
d ziernika.
9 października znane będzi e
nazwisko lub nazwi ska laureatów Nobla z dziedziny medycyny lub fizjolog ii. IO bm. - z
dziedziny e konomii, a 11 bm . .
fi zyki i chemii . 13 październi 
ka znany będzie laureat pokojowej Nagrody Nobla.
Krytycy i publicyści wymieniają jako jednego z głównyc h
faworytó w w tym roku m . in.
pol ską poetkę Wisławę Szymborską.
Uro czys t ość wręczania

nagród odbywa się każdego roku
I O grud nia, w rocznicę śmierci
Alfreda Nobla , który zmarł w
J896 r. w San Remo .

(PAP)

O

w

·
Janina Wieczerska
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• Wczoraj nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum
Sportowo- Rekreacyjnego
przy ul. Zacisze 7/9 w Sopocie. W ogólnodostępnym
obic:kcic wybudowanym
przez spółkę Chipolbrok
znajduje się basen, sala sportowa, kawiarnia itd. Tuż
obok wyrosły cztery budynki

mies7J,a uiowe
•

Varius Manx nnpocz)
na swą k--rajową trasę, promującą najnowszy krążek - ,,El
fa'' - wys1ępem w Operze Leśnej w Stipocie w najbliższą
sobotę o godz
18. Jako
pierwsza w historii nasz ej
muzyki rockowej otrzymała
dwie Platynowe Płyty w cią
gu jednego roku (za ,,Emu" i
,,Elfa"). Do sukcesu, jaki od·
niosły oba krążki, należy jeszcze dodać powodzenie, jakim cieszy się ścieżka dźwię
kowa z filmu „Młode wilki"
z muzyką, którą skompono
wal Robert Janson. a którą
wykonuje m.in. właśnie Varius Mam..
7 października w Operze
Leśnej przed występem Varius Manx obejrzymy grupę
DE SU, czyli Beatę Kac
przyk. Darię Druzgałę i Mał
gorzatę Pruszyńską. Wokalistki towarzyszyły zespołowi
przy nagraniu ,,Elfa''.

PRUSZCZ GD.
Tegoroczne żniwa były
udane. Wśród gmin, które
uzyskały najlepsze plony z
hektara znajduje się Suchy
Dąb . Zasiali 2300 hektarów
pszenicy, 600 hektarów rze
paku, 270 hektarów jęczmie
nia oraz 110 hektarów pszenżyta i mieszanek zbożowych
Średnio rolnicy uzyskali ponad 50 kwintali pszenicy z
hektara. Plantatorzy buraka
cukrowego przeznaczyli na
uprawy 640 hektarów

S

tarogardzki taksówkarz,
40-letni Ryszard P. napadnięty został w poniedziałek wieczorem przez pasażera.
W starciu z napastnikiem został ugodzony nożem w szyję,
udało mu się jednak uciec . Zyciu taksówkarza nie zagraża
niebezpieczeństwo. Podejrzanego o dokonanie napadu policja zatrzymała tego samego
dnia. Jest nim 25 -letni mieszkaniec Owidza, Adam P.
Około godz. 19 w Starogardzie do taksówki wsiadł młody
człowiek i kazał się zawieść do
Owidza , miejscowości leżącej
niedaleko Starogardu. W wiejskim sklepie dokonał zakupów
i poprosił kierowcę o powrót
do Starogardu. Na ciemnym

Podczas uroczystości 'w murach akademii zaproszonych
gości powitał rektor prof. dr.
hab. Zbigniew Mroczyński , a
wykład inauguracyjny na temat
,,Teorii zdolności sportowych"
wygłosiła prof. dr. hab. Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp .

Nowy rok akademicki w
oliwskiej A WF .rozpocznie
2587 studentów, w tym 1255
na studiach dziennvch. Po raz
pierwszy indeksy Ótrzyma 666
osób. Kaderę dydaktyczno-nau kową tworzy: 4 profesorów
zwyczajnych, 2 nadzwyczajnych, 13 doktorów habilitowanych, 47 adiunktów, 53 asystentów oraz 31 wykładowców
i starszych wykładowców. W
oparciu o uczelnię działa klub
sportowy AZS AWF, z którego
23 osoby zakwalifikowały się
do kadry narodowej na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Atlancie.

gdań

skiej AWF zamie szczamy na
str. 18

Wydział

Studentki pierwszego roku chwalą się nowiutkimi indeksami.

Zachęcony III m1eJscem w
konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce ,
rozstrzygniętym z począt
kiem tego roku, Dzierzgoń
zgłosił swój udział w kolejnej
rywalizacji - tym razem na
zagospodarowanie odpadów
stałych na terenach wiejskich, ogłoszonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro
dowiska. Na zwycięzcę czeka
nagroda w wysokości 5 mld
starych złotych

Fot.Maciej Koshm

lar1qd1ania i Ekonomii PG

o

W kolejce po Karole"
11

Wczoraj 180 szczęśliwców spośród ponad
1100 kandydatów, którzy ubiegali się o indeksy
studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii
PG złożyło uroczyste ślubowanie . Jednakże nie
wiadomo, czy studenci tego modnego ostatnio
kierunku, będą mogli spokojnie studiować.
Dziekan wydziału prof. Piotr Domini ak w wystąpieniu inauguracyjnym zastrzegł, że może się
zdarzyć, iż na salę wykładową studenci ... nie bę
dą wpuszczani . Wydział dysponuje bowiem
główną salą wykładową, w której według prze-

pisów ppoż . , może przebywać tylko 50 studentów, a pierwszy rocznik studiów magisterskich
liczy 120 osób.
Słowa te były skierowane głównie do władz
uczelni, aby pomogły rozwiązać problemy lokalowe. Wydział Zarządzania i Ekonomii działa na
PG zaledwie od 1992 r.
Studenci mają możliwość działania w AIESEC. corocznie ubiegają się o prestiżowe nagrody ,.Karolów".

(JW)

Proces o whisky

•
1a

ie h

Szkocko
z Polmosu

ciągu dwóch lat czterokrotnie ogłaszano
przetarg na nierucho-

W
mości

po

Gdańskich Zakładach

Mięsnych

· nie zgłosił się ani
jeden chętny. Niemal w sercu
Gdańska. przy trasie wylotowej na Warszawę, niszczeje
sobie majątek wartości kilku
milionów złotych.
Chodzi o 27 budynków położonych na 7,5 tys m kw. przy
ul. Angielska Grobla na Dolnym Mieście. Całość wyceniono na 5 ,4 mln złotych (54 miliardy starych zł), ale ze wzglę
du na zabytkowy charakter
może być sprzedana o połowę
taniej. 22 budynki stanęły w latach 1890- 1910; wszystkie (nie
wyłączając tych późniejszych)
zdekapitalizowane są średnio
w 70 proc. Postępowanie upadłościowe miało umożliwić
zwrot Skarbow i Państwa łącz
nej kwoty 1 ,9 mln złotych, bę
dącej dłu giem po działalności
zakładu . Póki co, pieniądze nie
są do odzyskania; jedyny efekt
dotychczasowych działań, to

zwolnienie z pracy prawie 700
osób.
- Do ubie g łego c zwartku
czekałam na oferty ze strony
potencjalnych nabywców, nie
zgłosił się nikt - mówi syndyk
Krystyna Wasilewska . - Za·
mierzam wystąpić o umorzenie

ze

względu

D1iś przed Sądem Woje·
wód1kim w Gdańsku roz·
poc1nie się proces z oskar·
ienia The Scotch Whisky As·
sociation :r: Edynburga, które
zarzuca Starogardzkim la·
kładom Przemysłu Splrytu·
sowego I taicucklel Fabryce
Wódek nieuc1clwą konku·

na koszty. Obecnie

miesięczne utrzymanie nieruchomości kosztuje 200 tys . zło

miesięcznie. Nie ma pieniędzy na remonty, wszystko

tych

niszczeje .
Umorzenie

postępowania
upadłościowego umożliwiłoby
zmianę metody przekształcania
własnościowego

zakładu.

Ewentualna ugoda z wierzycielami pozwoliłaby na redukcję
zn acznej części zadłużenia,
możliwa by ł aby też zmiana
przeznaczenia nieruchomości.
· W takim miejscu powinny
być nie zakł ady mięsne, lecz
skład celny lub giełda towarowa, albo owocowo-warzywna ·
zapewnia Krystyna Wasilewska.
·
Zmarnowane lata sprawiły,
że ta ostatnia wersja staje się
coraz mniej realna. Zdezelowana instalacja chłodnicza wymaga kapita lnego remo ntu, na
który nie ma pieniędzy.
Kilka dni temu, ze względu
na bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, wypompowano z niej 1O ton amoniaku .
Jeśli w najbliższym czasie nie
zapadną żadne decyzje, konieczna będzie rozbiórka urzą
dzeń chłodniczych . - A czy widział ktoś giełdę owocową bez
chłodni? - pyta retorycznie pani syndyk.

ło, uciekł.

O zdarzeniu policję powiadomiono przez CB radio, a w
akcji poszukiwania sprawcy
napadu uczestniczyli starogardzcy taksówkarze . Już o
godz . 20 na podstawie rysopisu
wytypowano podejrzanego .
Adama P. zatrzymano, gdy
prał w wynajętym mieszkaniu
na terenie Owidza zakrwawione ubranie.

(MW)

I

Stowarzyszenie producentów szkockiej whisky twierdzi ,
że etykieta i kształt butelki produkowanego w Polsce trunku o
nazwie „Rob Roy Whisky"
wprowadzają klientów w błąd ,
sugerując, iż j est to wyrób
szkocki . Nie ma na butelce informacji, że whisky jest produktem polskim.
- Jest to z pewnością proces
nietypowy , pierwszy w Polsce
i sam jestem ciekaw jego wyniku - powiedział nam radca prawny SZPS „Polmos", Jarosław
Bobeł. · Osobiście jednak są
dzę, że nie ma z naszej strony
działań zmierzających do nieuczciwej konkurencji . To raczej Szkoci, którzy najprawdopodobniej chcą wyprodukować
coś podobnego, walczą z nami
nie fair. ,,Rob Roy" nie je st
przecież żadną konkurencją dla
prawdziwej scotch whisky,
różni się natomiast ceną .

Maciej Wośko

.

P owizorka
.,
wł snosc o

jaśnienie .
,,Między

innymi byt tam oto
taki wie rsz - pisze p. Paweł Nikiel ski - Rodzina Nikielskich
jest zmorą rodz iny Kazimierza
Peka. J e śli chodzi o rodzinę
Nikielskich to jestem jedynym
c złonkiem rodziny noszącym
to na zwisko, a ze sprawą nie
mam nic wspólnego, tym bardziej mnie to uraziło" .
W tekście nic padło ani razu
imię autora listu . Przyznaję , że
w przytocznym zdaniu nie chodziło o j ego osobę. A zatem

Do końca tego roku inwestorzy prywatni mają nabyć do
70 proc . akcji Banku Gdań
skiego S.A. O tym jak będzie
prywatyzowany BG zadecyduje ostatecznie rząd.
Jak nas poinformował Krzysztof Szymański, wiceprezes
Banku Gdańskiego, zarząd
banku nie dysponuje jeszcze
potwierdzonymi informacjami
o dwóch rozporządzeniach,
które regulowałyby sposób
sprzedaży akcji.
KERM przyjął, że akcje BG
będą podzielone na dwie grupy: dla inwestorów zagranicznych i dla krajowych . Cen ę

sprzedaży akcji w transzy zagranicznej ustalą mechanizmy
rynkowe. Cena w transzy krajowej będzie sztywna, równa
cenie w transzy zagranicznej.
Zamówienia na akcji w transzy krajowej na specjalną sesję
giełdy będzie mógł dokonać
wyłącznie posiadacz rachunku

papierów wartościowych. Nowością w prywatyzacji BG jest
ratalna sprzedaż : obywatele
polscy zamieszkali w Polsce
będą mogli nabyć do tysiąca
akcji na raty, płacąc 60 proc.
ceny nabycia w momencie zakupu oraz 40 proc. ceny, spła
cając raty bez odsetek, w ciągu

(MP)

one a

społeczne

i

Jutro w Stawiskach, gmina
rozpoczyna się
dwudniowe seminarium dotyczące opieki społecznej . Organizuje je wojewoda gdański dla
prezydentów, burmistrzów i
wójtów.
Pierwszego dnia pr zewidziane są wystąpienia m.in. wiceministra pracy i polityki socjalnej , Lesława Nowackiego
oraz eksperta z Unii Europejskiej, Petera Newmana. W pią
tek . zajęcia warsztatowe, które
poprowadzą naukowcy z Katolickiego Uniwer sytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Gdań·
skiego. Dotyczyć one będą ta·
kich tematów jak tworzenie Io-'
kalnych systemów wsparcia
dla osób chorych psychicznie i
upośledzonych umysłowo, rozwiązywanie problemów społecznych w gminie przy udzia·
le organizacji pozarządowych i
gminnej polityki rodzinnej .
Kościerzyna,

90 dni od dnia otrzymania akcji.
Zakup akcji przez pojedynczego inwestora będzie ograniczony z góry do możliwo
ści zakupu 1,9 mln akcji (niemal 10 proc. wszystkich akcji
banku)
Szacuje się, że pracownicy
banku będą mogli nabyć po
cenie obniżonej o połowę akcje stanowiące ok. 2,5 proc .
kapitału akcyjnego banku . 1
proc . akcji będzie udostęp
niony kadrze kierowniczej
BG.
Komu - o tym zadecyduje
rozporządzenie Rady Mini strów . Księgowa wartoś ć
Banku Gdańskiego wynosi
obecnie 465,5 mln zł.

(J.K.)

(ken)

Jeden oskarżony

Za rozbói
Do Sądu Rejonowego w Gdyni wpły·
akt oskarienia pneciwko lednemu
I grupy kilkunastu męiciy:r:n, którzy
urzqd:r:ili sobie w restauracji .Nawa·
na•, naleiqcym do państwa Mazurków,
lll1aclę połączoną z ro1bojem.
nął

Nocą 7 maja do „Hawany" weszło nie
ustalonych ośmiu mężczyzn, po chwili
przyszło jeszcze czterech.

,,

Zażądali kołdunów , żurku, barszczu,
14C butelek piw'.l. oraz wódkę . Zachowywali się agresywnie, wulgarnie, wrzeszczeli na kelnerki i poganiali, bo inaczej je pobiją. Za konsumpcję nic zapła
cili. Twierdzili, że jedzą na koszt właści
ciela, bo nie zapłaci! im 5 tys. USD ha·
raczu .
Potem sobie poszli, ale wrócili o pierw·
szej w nocy i zażądali alkoholu, a w bufe-

a
cie obsłużyli się sami. Tak zabawiali się
do 6 rano. Zjedli i wypili przez ten czas za
1473 zł. Ucząc tylko cenę zakupu tychże
artykułów, straty należy szacować na 547
zł.
Jedną ze zidentyfikowanych osób jest
Arkadiusz A . lat 24, bez zawodu, karany
już za czyny z art. 210 i 208 (rozbój i kradzież z włamaniem).

(MS)

Samochody terenowe po patronatem „DB"

Rajd przez wertepy
Jui za

tydzień,

w

sobotę

14 pafdliernlka, odbęd1ie
się pierws.ry na wybrzeiu
rajd samochodów tereno·
wych nKaluiewo •95•. Im·
pre:r:ę organizuje Klub Milo·
śników Samochodów Tereno•
wych •• :a: 4n.

Po naszych publikaciach

W nawią zaniu do tekstu pod
takim tytułem , który ukazał się
11 . 08 br. i omawi ał sprawę
sporu o własności zakupionego
przed laty przez p. K. Peka domku na działce w Gdyni-Grabówku (która jest obecnie w!asności ą spadkobiercy rodziny
Nikielskich) otrzymaliśmy wy-

Komitet Ekonomlc1ny Rady Ministrów zaakceptował pro·
Finansów metodę prywaty:r:a•

ponowaną pn:e:r: Ministerstwo
cji Banku Gdańskiego.

demii Medycznej . Dwudziestu
sześciu studentów zostanie zaopatrzonych w identyfikatory i
puszki z napisem, na jaki cel
zbierane są pieniądze . Każdy,
kto wspomoże fundusz, otrzyma znaczek z logo SO-lecia
Akademii Medycznej .

O opiece

,

roku

rencję.

(ROD) I

postępowania upadłościowego

poniedziałki - piątki godz. 9-18, soboty 9-16

W czwartek, piątek, sobotę i
na ulicach Gdańska ,
Gdyni i Sopotu kwestować bę
dą studenci medycyny. Zbierane pieniądze przeznaczone zostaną na rzecz funduszu przeszczepienia szpiku kostnego .
Kwestę zorganizowano w ramach obchodów 50-lecia Aka·
niedzielę

(sus)

z rektorem

odcinku drogi zaatakował Ryszarda P . Napastnik zażądał
wydania pieniędt:y i opuszczenia pojazdu. Podczas szamotaniny taksówkarz ugodzony zosta ł nożem w szyję . Uwo l nił
się jednak i uciekł. Bandyta
pr óbował uruchomić samochód. Kiedy to mu się nie uda-

edycyna westuie

Gdańskie Zakłady Mięsne
\.V1;zoraj dobiegi końca
proces dotyczący Franciszka
S ., oskarżonego o wyłudzenie
z banków wielomiliardowych
sum.
Prokurator postawi! Francisz.kowi S. zarzut mówiący ,
iż pobrał on kredyty z trzech
banków i nie spłacił ich .
C zęść pobranych pieniędzy
przeznaczył wprawdzie na
spłacenie poprzednich kredytów, ale wszystkie kredyty
zaciągał pod zastaw jednego
mercedesa . Ponadto, kiedy
już grunt zaczął mu się palić
pod nogami, a komornik zainteresował się jego mieniem .
usunął z warsztatu sprzęt i
urządzenia . Wyrok zapadnie
w najbliższy piątek . Grozi
mu sześć lat więzienia .

w taksówce

Wc1oral nowy rok akade·
mlckl zainaugurowała takie
gdańska Akademia Wycho·
wania Fiiyc1nego. Zanim na
ul. Wielskiej zabnmlał Gau·
deamus, w Katedrze Oliw·
sklei uroczystą mHę świętą
I tel oka:r:ji odprawił ks. bi·
skup Zygmunt Pawłowic1.

Rozmowę

Nożownik

I

o

a

TRÓJMIASTO
'\;.
''"

Starogard Gd.

I.

lmmatrykulacia w AWF

przepraszam p. Pawia Nikielskiego, który nie ma z tą sprawą bezpośredni ego związku i
niesłusznie poc zuł się dotknię
sformułowanym zdaniem.
Otrzymali śmy także wyja-

ty

śni e ni e

od p . Cybulskiego z
(obecnego właściciela
który twierdzi, że ma
prawo do spornego domu • stojącego na działce i wystąpił o
eksmisję rodziny p. Peków.
Jak nam wiadomo, toczy się
obecnie sprawa o odszkodowanie . Nabywcy domku uważają
bowiem. że powinni otrzymać
zwrot kos ztów kupna nie ruchomości oraz rekompensatę
za rozbudowę domku.
Nie jest to pierwsza sprawa
,,włas nośc i owej pro wizoryki"
w Grabówku . Do tematu wrócimy.
Gdańska
działki) ,

(JW)

Jest to pierwsza w historii
tego typu organizacja na Wybrzeż u . nie licząc działającej
przed laty sekcji terenowej Automobil Klubu Gdańskiego .
Łąc znie c złonkowie klubu
dysponują 17 samochodami terenowymi, wśród których przeważają radzieckie gazy i uazy.
Rodzynkie m jest jeden „amerykanin''. jeep willys rocznik
1943, a oprócz niego japoński
,,słoik" - suzuki samurai. Obecni e , po wi elu re montac h i
przeróbkach, większość gazów
i uazów nic przypomina swego
rad z i ecki ego pi e rwowzoru.
Wła ś cici e le zmienili w nich
amortyzatory, ogumienie, ukła
dy hamulcowe i kierownicze;
wstawiono silniki nowszej generacji , niektó re maj ą nawet
katalizator.
Planowany 14 paździ erni
ka rajd ro z poc znie s i ę na
dawnym pasie startowym na
Z aspi e, a kontynuow a n y

Fot. TomaszKonopacki
będzie

na terenie byłego poligonu woj skowego w G d ań
sku Jasieniu .
Dla publicznośc i przygotowane zostaną specjalne sektory . z k tó ryc h b ezpi ec zni e
mo żna będzie ogl ądać zm a-

gania samochodów z tere nem
- bezpłatni e . O r ganizatorzy
rajdu , które mu patronuje
„DB" , liczą na szeroki udzi ał
miłośników samochodów tere nowyc h i duże zainteresowanie publi czności.

W szyscy chętni do wzięcia
udzi ału w rajdzie (lista uczestników nada l j est otwarta)
mo gą kon takt o w ać się z
KMST „4 x 4" pod numerem
te lefonu 32-64 -94 , w Gdań sku ·
TomaszKonopack.I

4 --_Str._
-----GDAŃSK

4października 1995

SOPQT'GDYNIA

I

,,

t:~,~

Z kandydatem

INFORM ATOR
Koncert
z cyklu „B liżej Bacha" - gra adiunkt Akademii Muzycznej w
Warszawie, Jarosław Malanowicz. g. 20

GDYNIA, Muzyczny, Scena
Duża (pl. Grunwaldzki 1): Les
Miscrables (Nędznicy), g. 11

KINA
----·----- - ~ - - --

GDAŃSK, Neptun 1d. Długa:

Batman Forever. USA, 12 J., g.
JO, 12.30, 15, 17.30, 20
Kameralne, ul. Długa: Francuski poca1L1nek, USA, 15 I., g.
16, 18,20
Helikon, ul. Długa: Szale1istwo
króla Jerzego, ang., 15 l., g, 16,
18; Kika, hiszp., 181.,g. 20

Żak, Wały Jagiellońskie: Nóż

w wodzie, poi., 15 I., g. 16.15;

Śmierć i dziewczyna, USA/fr.,

15 I., g. 18; Pulp Fiction, USA.
i51.,g. 20 ,
Znicz, (ul. Szymanowskiego):
Casper. USA, bo,, dubbing, g.
16.30, 17.45; Braveheart - Waleczne serce, USA, 15 I., g.
19.45
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
Chłopaki na bok, USA, 15 I., g.
16; Ich troje. USA, 15 I.. g. 18;
Forrest Gump, USA, 15 I., g,
20

Bajka, ul. Jaśkowa Dolina:
~zalona milośt, USA, 15 I., g.
16, 18,20
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh, Monte Cassino 30: Batman Forever,
USA. 12 I., g. 11, 13,30. 16:
Ksiądz. ang .. 18 I.. g. 18.30,
20.30
Polonia. ul. Boh. Monte Cassino 55: nieczynne
";-·
GDYNIA, Warszawa. ul. Świę- i'
toja6ska: Batman Forever,,
USA, 12 I., g. 10, 12.30, 15,

17 .30. 20

f

Goplana, Skwer Kościuszki:
Bravchcart - Waleczne· serce,
USA, 15 I., g. 17; Prawo Bronxu, USA, 151.. g. 20
GRABÓWEK, Fala: Kongo,
USA. 12 I.. g. 17: Wywiad z.
wampirem.USA,151.,g. 19
·
WEJHEROWO, świt - Inteligent w am1ii, USA, 12 I.

i --WVSTAWVGDAŃSK: Narodowe, ul. To-

- Czynne niedz., śr.,
czw., pt., sob. wg. 9-15; wt. w
g. 10-16: Narodowe (Pałac
Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 15): Polska sztuka współ
czesna; Andrzej Gieraga - grafika; Galeria Pałacowa - Mał
gorzata Żurakowska (Kanada) grafika. Salon Mistrzów - Ryszard Stryjec - grafika. Salon
Karykatury - Jan Sołka - rysunek; Galeria Promocyjna - Jacek Łuczak - rzeźba. Czynne
wt., śr., czw., pt., sob. g. 9-16,
niedz. 10-16; Archeologiczne,
Rodowód słowiańskiego Gdań
ska. Orzeł - znak żołnierza polskiego oraz Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach
polskich: czynne wt., czw., pt.
wg. 9-16; śr. 10 - 17 ; sob. i
nicdz. I 0- 16; Poczty i Telekomunikacji. pon.-pt. g. 10-16;
sob. i niedz. 10.30- 14; we wtorki nieczynne; Etnograficzne w
Oliwie: I. ,,Tak się żyło kochanińkie ... Wile11szczyzna w fotografii S.F. Fleury 1858- 1915";
2. ,,Dawne rybołówstwo ludowe Pomorza Wschodniego";
czynne wt., śr„ czw., pt.. sob. w
g. 9-16; niedz. wg. 10- 16; Muzeum Historii Miasta Gdańska Ratusz Głównego Miasta (ul.
Długa 47) - Czynne wt., śr„
czw., sob. 10-16; niedz. 11 - 16;
pon. i pt. - nieczynne; Wartownia nr 1 na Westerplatte - czynna codz. g. 9- 16
Centralne Muzeum Morskie i
jego oddziały - statek-muzeum
,,Sołdek", wt.-pt. g. 9.30- 16;
sob.-niedz. 10-16
GDYNl-A: Marynarki Wojennej
(bulwar Nadmorski), g. 10- 16;
Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia I) ,
codz. g. 10-17; Dar Pomorza. g.
10-16; Muzeum Miasta Gdyni.
Pawilon Wystawowy, ul. Waszyngtona 21 - Wystawa stała:

Morski rodowód Gdyni: Wy- ;'
stawa czasowa: Po agresji 17
września 1939 r„ cz. IL Czynne
g. 11-17, oprócz pon.; Domek
Abrahama, ul. Starowiejska 30:
.,Antoni Abraham - Gdyniawieś". Czynna w g. 11-17 cod z. ;
ciprócz pon.
"'
GDAŃSK, ul. Ogama 65 - kolekcja grafiki, rysunku, plakatu *,
oraz antykwariat. Galerie czyn- ,
ne g. 11- 18, sob. 11-15. niedz.
niecznne
Prezbiterium Kościoła św.
Trójc.y (ul. św. Trójcy 4) - Klisze pamięci - labirynty Mariana
Kołodzieja. Czynne wt. w g.
l0- 16; śr.-pt. 9-15
Galeria „Sień Biała" ( ul. Długi "
Targ 36) - fotografia Tadeusza
Rzeczyckiego. Czynna codz. w
g. 12-18 (oprócz niedziel)
Salon Sztuki Współczesnej
„Diorama" (ul. Podhielańska I
- d . hotel Monopol) - wystawa
malarstwa artystów plastyków
z Gdańska. Galeria Czyna: .•
pon.-pt. J 1- 18; sob. 11 - 14
Nadbałtyckie Centrum Kultury, "
Dom Aukcyjny - Ratusz Staromiejski ( ul. Korzenna 33/35) Stala kolekcja malarstwa i gra- ·
fiki. meble, zegary, rzemiosło ;,
artystyczne oraz wydawnictwa .,.
artystyczne. Czynne codz. g . .,.
11-19. sob. g. 11-15
·
Autorska Galeria Rzeźby , '
Gda6sk, ul. Pomorska 68 d - l
Wystawa retrospektywna .Tóze- ;
fa Sarnowskiego. Czynna wt.- '.
soh.g.12- 17
,.
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad · •
Potokiem Oliwskim (Oliwa. ul. :
Bytowska la).Czynnag.10-15 f .
SOPOT: Galeria „Triada" '
(Boh. Monte Cassino 36) - wy- ;,
stawa zbiorowa twón::ów Wy- {'
brzeża: malarstwo. grafika. ce- i
ramika, n:eźha, unikatowa bi- t
żuteria artystyczna. Czynna f
pon .-pt. g. 11-18; sob . 11-16
'

>

Spotkania Anonimowych Alkoholików
odbędą się dziś o godz. 17 w następującyc~ punktach: ,.Kotwica··.
Gdańsk, ul. 3 Maja 6 (oddział dzienny) ; ..Zahianka", Oliwa, ul.

...

..
·•
Gdy6ska (kap lica NMP); .. Rodzina", Stogi. ul. Stryjewskiego ;
(przychodnia ZOZ pok. 304); ,.Centrum". Wrzeszcz, ul. Mireckiego " :
(Dom Katechetyczny, sala 3); ,,Zaspa", Gdańsk-Zaspa, ul. Pilotów I '
(kościół św. Kazimierza). Rumia, domu parafialnym NMP WW ul.
Swiętoja6ska I. ,,Przyjaciele Billa i Boba·· Gdynia ul. gen. Maczka 2 '
(Dom Pomocy Społecznej) godz. l 8

Grupy Al·Anon
..Morcnka·· - Przychodnia Rejonowa Gda11sk Morena . ul. Jaśkowa
Dolina 105, pok. 406
,. Radość" - Przychodnia Rejonowa Gda6sk Oliwa, ul.
Grunwaldzka 505 pok. 46
,.Klub Ahs(yncnta'" - Gda6ski Ośrodek Medycyny Pracy, Gdańsk
Nowy Port ul. Oliwska 62, Ws.:ystkie spotkanie o g. 17.

:,;,
·
"
··

TELEFONY
-INFORMACYJNE

* BROKER Bank Informacji
Go,podarczej. 24-07-79
TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA: hande l.
usługi. produkcja. pon.-pt. w g .
9- 18, 24 -22 - 65, 56-51 -29.
Wspomaganie niepełnospraw 
nych wt.-pt. w g. 9- 15. 46-5670
RóżNE

* JEDNOROCZNE Korespondencyjne Policealne Studium
Ekonomiczne. Zajęcia raz w
miesiącu (sobota-niedzie la),
noclegi bezpłatne; 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25. tel.
11-34-77
* PÓŁTORAROCZNE Korespondencyjne Liceum Ekonomiczne. Zajęcia raz w miesiącu
(sobota-niedziela). noclegi bezpłatne; 03-204 Warszawa, ul
Łabiszyńska 25. tel. 11 -34- 77.
POMOC DROGOWA
* POMOC DROGOWA HOLSERVICE. 52-29-87. 56-64-98
USŁUGI POGRZEGOWE
*ZIELEŃ . Partyzantów 76. 41 20-71, 41 -73-35
Urząd Miejski Gdańsk: 32-4617; Gdynia: 20-72-7 I; Sopot:
51-20-2 1
Telefoniczna Poradnia Języko-

BYC

Dziś o godz 20 w Bazylice
sw. Mikołaja w Gdańsku odbę
dzie się pierwszy w nowym sezonie koncert z cyklu „Bliżej
Bacha". Wystąpi Jarosław Malanowicz - organy. Artysta jest
adiunktem Akadca:mii Muzycznej w Warszawie.

WPGS

wa UG - porady z zakresu języ
ka polskiego od pon. do pt. wg.
13-15, tel.41-15 -15
Rzecznik Praw Ucznia - 310744
Telefony Zaufania: Antymafijny telefon zaufania - Gdańsk
32-27 -30, Gdynia 20-65-29,
czynny codz. w g. 8- 15.15 (dy- f
żurują prokuratorzy rejonowi ~
obu miast)
AMAZONKI - Telefon zaufania: 25-19- 17; 41 -60-85; 57-2458; 51 -59-88, w g. 19-2 1 (śr.
12- 16)
Informacja o AIDS - 958
,,Pogotowie Makowe", środy.
piątki, 16- 18, te l. 51 -59 -22;
,,Anonimowy Przyjaciel", tel.
988 (od 16 do 6 rano) .
Poradnia dla Rodzin Narkomanów „Powrót z U'', środy, piąt
ki. wg. 15- 19: Sopot. ul. 3 Maja 7 1.
Gdańsk, Wojewódzka Przycho- t
dnia Odwykowa - Pomoc dla
osób z problemem alkoholo - .
wym i ich rodzin, ul. Łąkowa
58, 3 1-5 1-32 (codziennie od 8
do 20)
Dzienny Oddział Odwykowy,
ul. 3 Maja 6. td. 32-26-52.

Dziś

w Państwowej Galem
Sztuki przy ul. Powstańców
Warszawy 2/6 w Sopocie
odbędzie się kolejny cykl wy
kładów z historii sztuki, które
poprowadzi historyk szluki z
Muzeum Narodowego w Toru11iu, Ryszard Depta. Pierwsza
część zajęć na temat „Początki
sztuki" - o sztuce prehistorycz
nej - rozpocznie się o godz. 14,
część druga nt „Początki
współczesności: 11eoklasycyzm
i romantyzm" -o godz,. 15.30.

Na wystawie
Dziś

o godz. 17.30 w Pracowni 500 w Gmachu Głów
nym Politechniki Gdańskiej
otwarta zostanie wystawa prac
plastycznych artystów pracują
cych na Wydziale Architektury
i Urbanistyki tej uczelni Zdzisława Brodowicza, Jana
Buczkowskiego, Ja1ia Góry,
Ryszarda Grodnickiego. Anieli
Kity, Janus7a Osickiego: Macieja Sieńkowskiego, Wojciecha Strzelecki ego, Janusza
Tkaczuka i Krzysztofa Wróblewskiego

(K.K.)

ZHanką Sielicką
Na spotkanie z Hanką Bielicką. gwiazdą sceny i estrady,
zaprasza Muzeum Historii
Mia,ta Gdańska i EKO-ART 9
bm. do Sali Białej Ratusza
Głównego Miasta w Gdańsku
o godz. 18. Odb~zie się ono w
ramach ,.Festiwalowych Spotkań Serdecznych" i pani Hanka - admiratorka zdrowe1?0 i
twó.czego slylu życia - będzie
wspierała organizatorów imprezy w propagowaniu takiego
w'laśnie stylu. Bilety są do nabycia w kasach Teatrn ..Wyboeże" oraz w muzeum przy
ul. Długiej 47.

Na modlitwie
W tę srodę , w dnm sw.
Fnmciszka - przyjacie la wszy
stkich Bożych stworzeń wszyscy chętni miłośnicy naszych braci najmniejszych mogą wziąć udział we wspólnej
modlitwie, połączonej z błogo
slawie6stwem zwierząt. UroCLystości takie odbędą się na
placach przykościelnych w parafiach: św. Antoniego w Brzeźnie o godz. 18, św. Jadwigi w
Nowym Porcie o godz. 17,
NMP Królowej Polski w Gdyni o godz. 18 i św. Bernarda w
Sopocie o godz. 16.

Na „Nocnej zmianie"
Projekcja filmu Jacka Kurskiego „Nocna zmiana" odbv. dzie się 9 bm. w auli Wydz.ialu
· Humanistycznego UG przy ul.
Wita Stwosza 55. Filmowi to. warzyszyć hędzie spotkanie na
' temat ,.Program powszechnego
uwłaszczenia narodu" , które
poprowadzi Zygmunt Wrzodak, przewodniczący Komisji
Fabrycznej NSZZ „Solidarność" w Zakładach Mecha
nicznych URSUS w Warszawie

Na spotkaniu

,,
Jeieli w najbliiszym cz:asie hala "Olivian nie zostanie
gruntownie wyremontowana, a przede wszystkim zmodernl·
zowana, trzeba będzie ją zamknąć. Kontrole Okr'9owej In•
spekcji Pracy w Gdańsku wykazały, ie dalsze eksploatowa·
nie zdekapitalizowanej instalacji zawierającej ponad sześć
ton amoniaku, moie grozie tragiczną w skutkach awarią.
Pracownicy OIP wykryli aź
64 usterki w instalacjach elektroenergetycznej i chłodniczej.
Stwarzają one bezpośrednie zagrożenie pożarowe i nie kontrolowany wyciek amoniaku.
bez którego w „Olivii" nie mogłoby być nawet metra lodowej
tafli .
- W bardzo złym stanie jest
ruroc i ąg z solanką, wbudowany w płytę krytego lodowiska mówi Zbigniew Długokęcki z
OIP. - Defekty skorodowanej
instalacji powtarzają się od kilku lat. W pierwszym półroczu
tego roku wykryto aż 30 prze-

cieków_ Najbardziej niepokoją
cy jest stan zdekapitalizowanych urządzeń chłodniczych.
Ich żywot obliczono na 14 lat.
Pracują niemal dwukrotnie dłu
żej.'
Dużo

do życzenia pozostawia także ochrona przeciwpożarowa obiektu.
- Hala widowiskowa winna
mieć przeciwpożarową samoczynną sygnalizację alarmową

- twierdzi Ka zi mierz Boryczewski, naczelnik Wydziału
Kontrolno-Rozpoznaw czego
Komendy Wojewódzkiej Pa6stwowej Straży Pożarnej. - Po-

•

li ia''

winna być wyposażona w tzw.
tryskacze, czyli urządzenia automatycznie gaszące pożar.
W maju br. władze RKS
„Stoczniowiec", który jest
użytkownikiem „Olivii", wystąpiły do Głównego Urzędu
Kultury Fizycznej i Turystyki
o przyznanie dotacj i na modernizację obiektu. Komitet zobowiązał się do przekazania na
ten cel takiej samej kwoty, jaką
zainwestuje w remont właści
ciel.
- Koszt modernizacji hali
szacujemy na 7 ,4 mln zł - mó\.\ i Jerzy Gotalski, dyrektor
RKS „Stoczniowiec". - Między
innymi na zastosowanie nowoczesnej technologii chłodzenia,
ograniczającej wykorzystanie
amoniaku do minimum - w
przypadku ,.Olivii" do 150-300
kg.

przygotowaliśmy już wstępne

ekspertyzy i kosztorysy. Gotowa jest też koncepcja architektoniczna zadaszenia tafli. Aby
ogłosić przetarg na wykonawcę. musimy być jednak pewni,
że są pieniądze. Jeżeli modernizacja będzie nadal odkłada
na, hal9 trzeba będzie zamknąć.

o tu
Zarząd

Dróg i Zieleni w
informuje, że 5 hm. w
godz. 8-14 zam knięty będz ie
dla ruchu kołowego most pontonow y w Sobieszewie w
związku z wymianą pontonu.
W tym czasie urnchom iony zostanie prom linowy, który zapewni transport pojazdom o
masie całkowitej do 3,5 t.
W przypadku złych warunków atmosferycznych - silny
wiatr, duża fala - wymiana pontonu zostanie odwołana.

Gdańsku

Anna Fibak

(az)

Seminarium naukowe

q

Va rius Manx
Varius Manx rozpoczyna swą krajową trasę, promującą
nainowszy krąiek • nElfa" • występem w Operze Leśne! w
Sopocie w najbliiszą sobotę o godz. 18,

dyńs

su, jaki odniosły oba krążki,
należy jeszcze dodać powodzenie. jakim cieszy się ścieżka
dżwiękowa z filmu „Młode
wilki" z muzyką, którą skomponował Robert Janson, a którą
wykonuje m.in. właśnie Varius
Manx .
7 pa źdz iernika w Operze
Leśnej przed występem Varius
Manx obejrzymy grupę
DE SU. czyli Beatę Kacprzyk.
Darię Druzgałę i Małgorzatę
Pruszy11ską. Wokalistki towarzyszyły zespołowi przy nagraniu „Elfa". oglądaliśmy je także podczas festiwalowego koncertu, gdzie wspomagały grupę.

Bilety na koncert są do nabycia w następujących miej scach: BART (ul. Kościuszki
6 1) i Orbis (ul. Boh. Monte
Cassino) w Sopocie: Biuro Turystyczne Olivia (ul. Kilińskie
go 6), Teatr Muzyczny (pl.
Grunwaldzki I) i Lee Cooper
(ul. Świętojańska 97) w Gdyni;

Międzynarodowe seminarium naukowe, poświęcone pro·
blematyce ochrony dziedzictwa przemysłu pod nazwą nPre·
servation of the Industrial Heritage • Gdańsk Outlook li"
rozpoczyna się d.zisiai w Trójmieście. Zorga nizowane ono
zostało przy współpracy Politechniki Gdańskiel I Zarządu
Miasta Gdyni, pod patronatem honorowym Polskiego Komi·
tetu ds. UNESCO i z poparciem Zwrązku Miast Bałtyckich.

BMN Travel (ul. Grunwaldzka
85) we Wrzeszczu; Lee Cooper-Adidas (Wielki Młyn, box
41) i sklep Music Center (dworzec PKP) w Gdańsku oraz
sklepy Cepelii na terenie Trójmiasta.

(az)

Uwaga, konkurs!
Dla Czytelników, którzy
prawidłowo odpowiedzą na
konkursowe pytania. marny
lO podwój nych b iletów na
sobotni koncert. Odp\1wiedzi
przyjmuje telefonicznie nasze
Biuro Konkursów dzisiaj pod
nr 31-35-66 w godz. 10-16
Liistę laureatów opublikujemy jutro.
* Jakie Platynowe Płyty
ma na swym koncie grupa
· Varius Manx?
* Jak nazywa się wokalistka zespołu Varius Manx?
* Kto skomponował muzykę do utworów, znajdują
cych si9 na płycie .,Elf'?

•e stype ndia

W naibliiszych dniach formalnie ukonsty·
tuuje się rada programowa przy prezydencie
Gdyni do spraw badania lei historii,

On również ro1patrywać będzie szczegóhiwo
wnioski o stypendia lub sam je wysuwać. Pierwsze ~,yr('ndia przyznane byłyby w roku akademickim 1996197 . Gmina ufunduje stypendia
przez pięć lat: trzy roczne dla magistrantów, po
150 zł i dwa dla doktorantów - po 250 zł.
Pomysłodawca powołania takiej rady wit:cprezydent Zdz isław Urla. jak nam powi e dział.
uzyskał akceptację Zarządu Miasta i komisji
kultury, a·w zespole konsultantów widziałby: dr.
hab. Tedusza Stegncra, prof. Mieczysława Widernika. dr Marię Sołtysik, dr. Aleksandra
Klcmpa i mgr Dagmarę Opacką .

(ANK.)

I

Podczas dz iesięc iu sesji naukowych specjaliści z 12 krajów zaprezentują 60 referatów ,
omawiając w różnych aspektach zagadnienia konserwacji i
użytkowania za bytkowych
obiektów technicznych i obszarów pr zemy słowy c h . Nato miast długofalowym celem seminarium jest pobudzenie zainteresowania d z iejami techniki ,
a inżyn ier i i w szczególności.
co dobrze może słuźyć zalecanej przez MEN humanizacji
szkolnictwa technic z nego i
przygotowaniu nowoczesnych
kadr menedżerskich .
Ze w zględu na swój specjalistyczny charakter, sesja adres o w ana jest do fachowców.
jednakźe niektóre jej fragmenty mogą zainteresować także
laików. 1 tak, wśród wykładów
wygłaszanych dzisiaj w Audyto r ium Maximum PG, a do stępnych dla publiczności, są
następujące tematy: ..D ziedzictwo in ży nierii lądowej i wod nej" (godz. 12), ,,Początki nauki o dźwiękach i drganiach"'
(godz. 14.30), .. Obiekty i budowle zabytkowe" (godz .
15.30). ,,Dziedzictwo przemy -

26 lipca 1995 roku około
godz. 19 w Gdyni na ul. Sę 
dzickiego samochód osob. m ki Volkswagen Golf (na nie mieckich tablicach rejestracyj nych) , jadąc w kierunku ul. Zawiszy Czarnego na wysokości
posesj i nr 16 wjechał nagle na
chodnik, g d z ie potrąci! dwie

2 października zmarł nasz Ukochany Mąż, Tatuś i Dziadek

ś., p.

ADAM

AKSEŃCZUK

19304
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Platyn ow:y

Materiał, składający się na
„Elfa", powstał w studiu 54 w
Warszawie oraz w studiu na
Łąkowej w Łodzi. Nagrywany
by! w składzie: Anita Lipnicka
- śpiew, Robert Janson - gitara
akustyczna, Rafał Kokot - saksofon , Michał Marciniak - gitary, Pawe! Marciniak - gitara
basowa i instrumenty klawiszowe, Sławek Romanowski perkusja. Wszystkie utwory
skomponował Robert Janson,
teksty napisała A,1ita Lipnicka
i Robert Amirian. Nagrania realizował Leszek Kami6ski .
Przypomnijmy, że Varius
Manx ma na swoim koncie
cztery wydawnictwa: ,,The
New Shape", ,.The Bcginning''.
,,Emu" i „Elf'. Grupa przebojem wkroczyła na nasz rodzimy rynek show biznesu. bijąc
na głowę rywali. Jako pierwsza
w historii naszej muzyki rockowej otrzymała dwie Platynowe Płyty w ciągu jednego roku
(za „Emu" i „Elfa"). Do sukce-

św. żałobna odbędzie się dnia
godz. 11 .15 w kościel e ojców

5 października 1995 r.
Franciszkanów.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.30
na cmentarzu Witomińskim.
O czym zaw iadamia pogrążona w głębokim smutku
Rodzina

(aks)

W Sobieszewie

Miasto, które jest właścicie
lem obiektu, w planie zamierzeń inwestycyjnych Gdańska
na lata 1996-1998, przewidziało na modernizację „Olivii" 3,3
mln zł.
- Nie podpisaliśmy jeszcze
żadnych konkretnych umów z
miastem. a jest to warunek. by
,,wyciągnąć" pieniądze z Warszawy - twierdzi dyr. Gotalski.
- W oparciu o własne środki

Konkurs I biletami!

Z gremium tym władze miasta konsultowały
Na spotkanie z dr. Herman
by się przede wszystkim w dwóch sprawach:
nem Kulmem, wiceprezydenprzyznawa,nia powołanych z okazji jubileuszu
tem Parlamentu Wolnego Hanmiasta stypendiów dla studentów i doktorantów,
zeatyckiego Miasta Bremy, za
przygotowujących prace naukowe związane z
pra~za Paweł Adamowicz,
dziejami Gdyni oraz w sprawie dotowania przez
przewodniczący Rady Miasta
gminę przedsięwzięć badawczych i pisarskich
Gda6ska. Odbędzie się ono 6
na ten sam temat.
bm . w gdańskim Klubie MeZbliżający się jubileusz 70-lecia miasta, a w
stwin {Dom Kaszubski) przy
perspektywie - 75-lccia zmobilizował wielu auul. Straganiarskiej o godz. 17
torów do przygotowania różnego typu publikacji
W trakde spotkania dr Kuhn
zaprezentuje swoją książkę o I historyc znych. Zwracają się oni do miasta o
wsparcie finansowe . Które z propozycji warte są
Stutthofie
pomocy - w tej kwestii służyć ma właśnie radą
(az) powoływany
zespól specjalistów.

Msza

y

W czwartek i piątek w Domu Technika (budynek NOT)
odbędzie się giełda pracy, skierowana przede wszystkim do
młodych ludzi poszukujących
sta łego zajęcia. W punktach
pośrednictwa pracy będzie
można uzyskać informacje o
możliwości zatrudnienia. a
chętni do udziału w warsztatach będą mogli nauczyć się, w
jaki sposób rozmawiać z pracodawcą. jak zaprezentować
własne walory. Organizatorem
tych mi niszkoleń będzie gdań
ska Szkoła Młodego Menedże
ra.
Ponadto przygotowano stanowi~ka doradczo-informacyjne, gdzie będzie można uzyskać konkretne informacje we
wszystkich, interesujących
bezrobotnych, dziedzinach.
Punkty pośrednictwa pracy i
informacyjno-doradcze rozpoczynają działalność w czwartek
i piątek o godz. 9, w salach A i
C w budynku NOT_

ALBO NIE BYĆ
Blizej Bacha

%:·

MU ZEA

ruńska

p

Jutro gościć będzie w Gdań
sku Hanna Gronkiewicz-Waltz,
kandydatka na prezydenta RP.
O godz. 11 wygłosi ona wykład na Wydziale Zarządzania
UG w Sopocie, o godz. 13
uczestniczyć będzie w inauguracji Podyplomowego Studium
Bankowości i Finansów, natomia~t o godz. 16.30 spotka się
z mieszkańcami Gda6ska przed
Dworem Artusa.
(az)

Kościół św. Mikołaja:

T EATRY
GDAŃSK, Miniatura (ul.
Grunwaldzka 16): Brama Słoń
ca, g. JO, 12

da

Oko w oko

MUZYKA
GDAŃSK, Państwowa Opera
Bałtycka (al. Zwycięstwa 15):
Don Kichot - balet L. A. Minkusa, dyrygent: Janus7 Przybylski.. g, 11

Szansa dla młodych

Urodziny jedynki "
Kolejne trójmiejskie liceum
obchodzi swoje półwiec ze.
Uroczystości jubileuszowe I
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej
przy ul. Ksiąźąt Pomorskich w
Sopocie rozpoczynają się 14
października o godz . 9 mszą
św. w Kościele „Gwiazda Moria". O godz . 11 odbędzie się
od ś więtne spotkanie w auli

piesze, po czym uderzył w stona poboczu drzewo .

11

jące

szkolnej. Młodzież pokaże program artystyczny zatytułowany
„Wspomnienia niebieskiego
mundurka''. Absolwenci będą
mieli oka zję powspominać
szkolne czasy z gronem profesorskim. Wieczorem czeka
wszystkich balowanie w
,.Grand Hotelu".

Sprawca

(ald)

odjechał

z miejsca

1darzenia.
Osoby, będące świadkam i
powyższego

ne

są

zdarzenia. proszoo kontakt osobisty lub te-

lefoniczny z Komendą Rejonową

Policji w Gdyni, ul. Porto-

wa 15, pokój 418. tel. 20-69-01
wew . 465. 468, w godz. 8- 15 .

siu'' (godz. 17 ). Jutro w Urzę
dzie Miasta Gdyni uczestniczyć będzie można w sesjach:
,.Wartości kulturowe krajobrazu przemysłowego" (godz. 9) i
,.Rozwój miasta i portu gdy11skiego" (godz . 10.45) . Natomiast 7 bm. otwarta dla publiczności będ zie sesja „Technika w aspekcie społeczno-kul
turowym i środowiskowym" o
godz. 9 w Muzeum Mias ta
Gdyni.
Na uwagę zasługują tak że
wystawy, przygotowane w
związku z seminarium. Arcyciekawa jest ekspozycja zdjęć
lotniczych, przeds taw iaj ących
obiekty techniczne i przemysłowe w polskim krajobrazie;
gościnna wystawa z Muzeum
Techniki i Pracy w Mannheim,
która oprócz fotogramów obrazujących zabytk i techniki Badcnii - W irtenhergii, zaw iera
takźe oryginalne dawne rysunki techniczne; jak i ekspozycja,
poświęcona 500 -lcciu Kan ału
Jagiello6skiego. Wszystkie te
wystawy oglądać możn,1 w
Gmachu Głównym PG do 6
bm.

(az)

11 sierpnia 1995 r . około
godz . 15 w Gdyni na ul. Slą
skiej samochód osob. m-ki
FSO, jadąc lewym pasem ru chu w k ierunku Chylonii, na
skrzyżowaniu z ul. Podolską
potrącił pieszą, która przccl10dziła przez jezdnię.
Osoby, będ,1ce świadkami
powyżs z ego

zdar zenia, a
przede wszystkim kierowcę taksówki wyj eżdżaj,1cej z ul.
Podolskiej na ul. Śląską oraz
osoby stojące na przystanku
autohusowym pros zone są o
kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Rejonową Policji w Gdyni, ul. Portowa 15,
pokój 4 18. tel. 20-69-01 wew.
465,468 w godz. 8- 15.

4 października 1995
----------------
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Gdańsku

lnwestycia Chipolbroku

• •1e at
taw1a

stykę

Tegoroczny seHn turystyczny podsumowano wuoraj w
gdańskim magistracie. W miesiącach letnich Gdańsk odwie·
dziło 4 mln gości z kraju i z zagranicy. W ok. 80 proc. wy·
konysłano miejsca nocle,owe w hotelach i na kempingach.
Miasto nadal w niewielkim stopniu wykorzystuje swoje wa·
lory turystyune.
Władze miasta realizują program inwestycyjny. którego
efektem ma być wzrost liczby
turystów przybywających do
Gdańska.

- Rozwój turystyki zależy w
mierze od warunków, jakie stworzy się gościom zagranicznym i krajowym - powiedział Michał Bidas, wiceprezydent Gdańska. - Niezbędny jest
terminal lotniczy w Rębiecho
wie, umożliwiający przyjmowanie 500 tys. pasażerów rocznie. Bez dogodnych, między
narodowych połącze,i trudno
myśleć o współpracy z liczący
mi się w kraju i na świecie biurami turystycznymi. Tcm1inal
powinien być gotowy przed
rozpoczęciem obchodów 1000lec ia miasta. Mamy jednak
problemy z firmą LOT, która
jest monopolistą i z niechęcią
odnosi się do przewofników
dużej

zagranicznych. Załatwienie tej
sprawy ma ułatwić nam Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
W Gdańsku nie ma dogodnego miejsca cumowania dla
jachtów. Tymczasem, wiciu turystów zagranicznych i krajowych podróżuje jednostkami
żaglowymi oraz motorowymi.
Porty jachtowe w Górkach Zachodnich są zbyt oddalone od
centrum miasta. Dlatego też w
rejonie ul. Szafarnia powstanie
marina mogąca przyjmować
jednorazowo do '.!OO jachtów
żaglowych i motorowych.
Kontynuowana jest budowa
mola pomiędzy Brzeźnem a Jelitkowem. Z uwagi na bagnisty
grunt. pod fundamenty trzeba
wbić o wiele więcej pali niż
planowano, a co za tym idzie,
wyłożyć dodatkowo 200 tys.

Brzozowa 12

zł. Molo ma być gotowe pod

koniec maja 1996 roku.
W Gdańsku stale zwiększa
się ruch samochodowy. Rozła
dowanie tłoku na ulicach wymaga inwestowania w drogi .
Dobiega końca budowa węzła
komunikacyjnego na ul. Elblą
skiej. Miasto zamierza zbudować dojazd na obwodnicę trójrniej ską, prowadzący przez
dzielnicę Chełm. Zmodernizowana będzie ul. Słowackiego,
aby ułatwić dojazd na lotnisko
w Rębiechowie. Przygotowano
też tereny pod budowę hoteli.
Najbardziej oczekiwany jest
inwestor chcący wyłożyć środ
ki na hotel najwyższej klasy.
Zdaniem wiceprezydenta
Bidasa, ciągłego doskonalenia
wymaga system informacji tury stycznej. Stworzono już 3
stale punkty informacji i 10 sezonowych. Wydany zostanie
kieszonkowy przewodnik i informator o Gdańsku w różnych
językach, który trafi także do
biur turystycznych na świecie.
To na początek.

Jacek Sieński

ami•

Ze szc

Rekreacja dla elity

l'OŁICYJNA

W~J:Orai nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Sportowo·
Rekreacyjnego przy ul. lacisze 7 /9 w Sopocie. W Ofólnodo·
stępnym obiekcie wybudowanym przez spółkę Chtpolbrok
znajdule się basen, sala sportowa, kawlamla itd. Tui obok
wyrosły cdery budynki mieszkaniowe.
W październiku 1992 r. Chipolbrok S.A. Chińsko-Polskie
Towarzystwo Okrętowe z siedzibą w Gdyni otrzymało od
miasta w użytkowanie wieczyste grunt o powierzchni 19 ,7
tys.mkw. Transakcja, na której do miejskiego portfela wpadło 269 tys . zł (wówczas 2, 69
mld zł), odbyła się bezprzetargowo. Zgodnie z planem, w
pięknej okolicy przy sopockim
lesie powstały cztery budynki
mieszkaniowe, pEzeznaczone
dla pracowników firmy, którzy
utworzyli wspólnotę .
Wczoraj natomiast zostało
uruchomione centrum rekreacyjne. Kompleks zaprojektował chorwacki architekt Milli
Dumecic. Wykonawstwem zajął się natomiast austriacki
koncern budowlany llbau Poland.
- Ośrodek był wznoszony
przez 14 miesięcy . Koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln dol.
Centrum jest ekskluzywne, ale
jedyne w Polsce północnej.

Natomiast basen z ozonowaną
i podgrzewaną w systemie sterowanym elektronicznie wodą,
stanowi ewenement na skalę
ogólnopolską - powiedział nam
Andrzej Karna bal, dyrektor
Chipolbroku.
W ośrodku znajdują się też
dwie sale do squasha (pierwsze
na Wybrzeżu), si łownia, dwa
solaria, trzy sauny , sala gimnastyczna i kawiarnia . Na ze wnątrz działa już sztuczny kort
tenisowy i grill. Centrum bę
dzie czynne przez cały rok od
godz. 7 do 22. Karnet wstępu
w godzinach rannych i popołu
dniowych kosztuje 250 zł na
kwartał, a wieczorem i podczas
weekendów płacimy więcej 400 z!. Instruktorzy poprowadzą też aerobic, masaż klasyczny, gimnastykę korekcyjną.
Ośrodek wyg ląda rzeczywiwykonaniu Adrianny Bi e i Rudiego Schuberta.

drzyńskiej

(ald)

APTEKI

Gwah na zlecenie
Tragicznie zakończył Się
spór międz.y trzema nastolatkami w jednej z gdańskich
dzielnic, Gdy jednej ze stron
zabrakło argumentów, 15-latka. o przezwisk u .;Lachociąg" zawołał.a swojego 40letnicgo kompana, popijają
cego w pobliskich krzakach
piwko. Rosły mężczyzna ,
Lech O ., przy pomocy dwóch
nieletnich/praktykujących

w

najstarsl.ym zawodzie świata,
zaciągną! ich „przeciwniczkę"_ do pobliskiego mieszka·
nia, gdzie) 6-latka została
brutalnie zgwałcona. Spraw,ca czynu został zatrzymany i
osadzony na co najmniej 3
miesiące w areszcie

Nożem w wątrobę
Do pogotowia ratunkowego zgłosił się ubiegłej nocy
młody rnęiczyl.na z poważną
raną kłutą brzucha - zachodziło prawdopodobieństwo
uszkodzenia wątroby. Ranny

mężczyzna;któremu groziło

ście imponująco . Wczorajszą
inaugurację umiliły piosenki w

a

O

INFORMAT0R

KRONIKA

wykrwawienie;został

natych-:

,miast przewieziony do Aka· ·
,demii Medycznej w Gdań
sku, gdzie został poddan)
' skomplikowanej operacji. Do
tej pory nie udało się ustalić
;w jakich okolicznościach zo· 1
stał on ranny, ani w jaki spo. sób - w stanie bliskim wy
:, krn awienia - dobrnął do bu- '
,
' dynku pogotowia.

Podpalacz w akcji

d niedzieli czynna jest kryta pływalnia przy ul. Haffnera
57 w Sopocie. Opiekun obiektu - Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji - zadbał o fachową kadrę instruktorów. którzy
prowadzą naukę pływania, zajęcia korekcyjne (dotowane z budże
tu miejskiego) oraz egzaminy na kartę pływacką. Uczniowie drugich i trzecich klas sopockich szkól podstawowych uczęszczają
na obowiązkowe zajęcia z pływania, sfinansowane przez Urząd
Miejski. Oprócz tego każdy chętny może poplawić się rekreacyjnie. Istnieje również możliwość wynajęcia pływalni grupom zorganizowanym. Bilet normalny kosztuje - 5 zł, ulgowy - 3,5 zł. Za
karnet na IO wejść dorośli płacą 45 zł, a dzieci - 30 zł . Informacje
pod numerem tel. 51 -68-42.

Nieznany sprawca podpalił około godz, 20 volkswagena golfa zaparkowanego przy
uL de Gaulle'a. Ogień ugasił
\ wla.~cieiel samochodu, zawiai <lorniony o pożarze przez są·
, siadów. Wstępne oględziny
i wskazują. że materiał z sub' stancją łatwopalną wrzucono
do volkswagena przez okienko .:': Nie są znane motywy
działania podpalacza.

(aks'

(ald)

Sportowcy
ruszyli

Z111arla
o ia Konopacka

GDAŃSK , ,,Dworcowa" Dworzec Główny, tel. 31-28-41
do 45 (w. 210); Apteka w Pogotowiu R at un kowym, al.
Zwycięstwa 49, tel. 32-47-0 I
PRZYMORZE. ul. Opolska 3;
tel. 56-38-22
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 5692-7 1
WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
52. tel. 4 1-23-06
SOPOT , ,.Pod Orłem", ul.
Monte Cassino 2 1, tel. 51-1018
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 2 1-0032; ,.Pod Gryfem'', ul. Starowiejska 34, tel. 20-19-82
RUMIA. ul. Dąbrowskiego 127
(wg. 20-8)
OGŁOSZENIE PŁATNE:

* APTEKA „N A CECH OWEJ", Gdynia, Unruga 36 (róg
Cechowej), tel. 25-39-83; poniedz.-piątek 8.00-24 .00, sobota 9.00-24.00. niedziela 10.0021.00
* APTEKA „C hełms k a",
Gdańsk-Chełm , Łui,ycka. 3214-63, pon .-niedz. 7 .00-22.00

RUMJA - Pogotowie Ratunkowe, ul. Dcrd~wsk.iego 24, tel.
710-811

OSTRE
DYŻURY
GDAŃSK . Chirurgia i Interna:

Szpital im. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1/6; Okulistyka Szpital Miejski Zaspa, ul. Jana
Pawia II nr 50
GDYNIA. Szpital Miejski , ul.
Wójta Radtkego I, tel. 20-75-01
Morski. Redłowo. ul. Powstania
Styczniowego l , tel. 22-0U-51
OGŁOSZENIA PŁATNE

* LEKARZ D OMOWY
ALKMEDYK, 31-89-53, 2068-16
* WIZYTY lekarskie, EKG.
53-69-86, 51-65-97
* POGOTOWIE WETERYNARYJNE - tel. 983 (całodobowo)
* WETERYNARYJNE \v1ZYTY DOMOWE (całodabowo) ,
56-89-56
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych i
podejrzanych o wściekl i znę) ,
22-21-48 (czynne całą dobę )

POGOTOWIA

-997

--RATUNKOWE

GDAŃSK, dyżury oficerów

GDAŃSK, ul. Aksamitna l -

Komendy Wojewódzkiej Policji, tel. 39-53-33; oficer dyżur
ny ruchu drogowego, tel. 3 192-12; oficer dyżurny Komendy Rejonowej Policj i, tel. 3862-22 (Straż Miejska 31-30-11)
SOPOT, dyżury oficerów Komendy Rejonowej Policji, tel.
51-30-51, 997
( Straż Miejska 51-20-21 w.
214)
GDYNIA, Komenda Rejonowa, Gdynia. ul. Portowa 15,
oficer dy ż urny - 20-63 -43;
Straż Miejska, Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia IO, tel. 20-8286; 986
RUMIA, Komenda Rej onowa
Policj i, ul. Derdowskiego 43,
tel. 710-25; Straż Miejska, ul.
Abrahama 17 , tel. 7 10- 134
STRAż POżARNA: 998

lekarz ogólny, gabinet zabiegowy dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę, w
pozostałe dni w godz. 19-7
- poradnia dla d:tieci chorych i
gabinet zabiegowy w wolne
sob„ niedz. i święta - całą dobę
w powstałe dni w godz. 19-7
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagle zachorowania : tel. 3229-29. 41-10-00.
Biuro Przewozów Sanitarnych
- 32-39-24 lub centr. 32-30-76 ,
32-36-14. 32-39-44 w . 236
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie wg. 19.30-7.30, w
soboty robocze 17 .30-7 .30, w
wolne soboty . niedziele i świę
ta - całą dobę,
- stomatolog w dni powszedn ie
wg. 19.30-7.30, w soboty robocze, wg. 17.30-7.30. wolne
soboty, niedziele i święta - całą

POGOTOWIA
991 - energetyczne; 992- gazowe; 993 - ciepłownicze; 994 wodociągów i kanalizacji; 995
- techniczne
GDAŃSK - ciepłownicze : 3120-88, energetyczne: 4 1-23-23,
- gazowe: 31 -18-68, 52-14-62,
techniczne PKM: wodociągów
i kanalizacji: 31-20-67, opiekuńcze państwowe: 41 -10-42
SOPOT - gazowe: 5 1-10-68
(czynne w g. 6-22); - wodocią
gów i kanalizacji: 51-40-55
GDYNIA - ciepłownicze : tel.
23- 19-41; dźw igowe: tel. 23 36-65 ; 23-40-24: energetyczne:
tel. 20-45-50; gazowe: tel. 2044-73; 20-44-79; wodociągów i
kanalizacji: 21 -90-19
R UMIA - gazowe: te l. 7 l l 88 L; wodno-kan ali zacyj ne:
7 10-030

dobę.

Fot. Maciej Kostun
rzy ulicy Brzozowej 12 we Wrzeszczu
znajduje się stary , walący się budynek.
Jest w opłakanym stani c, a jego mieszkańcy twierdzą, że w przeszłości nigdy nie był
remontowany. Jednopiętrowy dom składa się z
trzech mieszkań , na które przypada tylko jedna
ubikacja na korytarzu. Mieszkańcy to lud zie starzy. inwalidzi , którzy nie potrafią już samodzielnie naprawić niezbędnych rzeczy. Wszyscy pła
cą czynsz. a niektórzy muszą jeszcze płacić dodatkowo za komórkę, w której trzymają węgiel i
drzewo na opal. Rudera rozpada się na oczach
mieszkańców : zapada się podłoga, odpadają tynki z sufitów, pękają ściany. Nic, tylko czekać, a

Mydło

i

powidło

I
W każdym publicznym lokalu powinien być ogólnodos tępny aparat t e lefoniczny.
Nigdy nie wiad0mo, co s ię może wydarzyć : pożar (odpukać),

nagle omdlenie (odpukać), nicszczt;śli wy wypadek (odpu kać). A pomijają c sytuacj e
alarmowe - normalną rzeczą
jest, że bywa lec inst y tu cji,
urzędu , lokal u etc ., pragnie
skorzystać z telefonu, by zała
twi ć jakąś s woją sprawę . No ,
dość tych teoretyc znych rozważań , przejdżmy do praktycznych konkretów .
We ź my na pr zy kład taki
Columb P ub w Sopocie. Lokal
istnieje już kilka mi es ięcy , a
nic dorobił s ię jeszcze telefonu.
Ni c można zad zw onić po taksówkę, ani do domu . by powiedzieć teściowej, że już może stawiać kartofle do gotowa-

niedługo

dach zawali

się

wprost na

głowy

loka-

torów.
Mieszkańcy zwracali się ju ż wielokrotnie z
apelami o interwencję do ROM nr 7 przy ul. Kośc iuszki 7, ale bezskutecznie. Na domiar złego
pojawiły się tam szczury. Gryzonie hulają nocami bezkarnie po korytarzach i komórce. Tym
ROM także nie chciał się zainteresować . Mieszkańcy złożyli wniosek o przyznanie mieszkań
zastępczych. Dowiedzieli się, że owszem otrzymają je. ale muszą poczekać w kolejce. Na razie
są gdzieś w trzeciej setce.

w Sopocie, a następnie
Państwowego Pogotowia
Opiekuńczego. Była duszą

Dnia 1 października
w Panu mgr Zofia
ze Stipalów Konopacka.
Lwowianka, harcerka ,
absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie
oraz Lwowskiego Konserwatorium, nauczycielka tajnego nauczania we Lwowie, organizator i wieloletni wychowawca Państwo
wego Domu D ziecka nr 5

odeszła

Nakarmić

ucznia w szkole

(Rit)

Synowie

i wychowankowie
w kraju i za granicą

Tym
w Tropsie

k a

cl

Dyrekto r Zygmunt Cięż 
kowski odpisał , że nie może
z reali zować wniosku, poniewa:.i. brakuje możliwości technicznych . W te lefonicznej rozmowie wyjaśnił nam, że chodzi
o dwa wolne druc iki na linii ,
do których można by podłą
czyć aparat. Drucików nie ma i
stara instalacja jest w związku
z tym b ez uży t ec zna . Trzeba
poczekać jeszcze trochę na nową centralę. Możliwości pojawią się po roku 1996, może
troc h ę pręd zej . N iec h wię c
gość jeden z drugim weźmie na
wstrzymanie, a ku charz pilnie
db a o t ec hni c zną kondycj ę
swojego fiacika.

i przewodnikiem Klubu Seniorów Kamiennego Potoku przez wiele lat.
Setkom inżynierów, lekarzy, dziennikarzy, aktorów i artystów plastyków
oddana była poza wszelkimi zagrożeni ami czasów
okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej, wbrew partyjnym nakazom peerelowskiej administracji.
Odeszła entuzjastka zie·
mi kaszubskiej i Kaszubów, która ich osieroconych w wyniku wojny, prowadziła do zaangażowania
zawodowego i społeczne
go.
Cześć Jej Pamięci.

(MK.)

(msk)

, allo.

nia . Onegdaj zas łabł w pubie
gość i nie było jak wezwać karetki. Na szczęście , nie stracono głowy . Chorego odwieziono
na pogotowie maluchem kucharza. Właściciel lokalu przys i ęga , że robił i robi wszystko,
aby telekomuni kacja zaistalowala automat telefoniczny na
kartę magnetyczną, albo - wykorzyst uj ąc j ego telefon prywatny - wykonała połączenie
równoległe. Tym bardziej, że
kiedyś w tym lokalu aparat był
i instalacja jest. Pisząc proś bę
do dyrektora Rejonu Telekomunikacji w Sopoc ie, właści 
c iel a rg um e ntował . że wielu
gośc i c hce dzwonić za grani cę
- do Francji, Holandii, Belgii,
Kanady, USA , Japonii . Przec i eż to dla Telekomunikacji
czysty zysk!

'W SP nr 3 1 w Gdyni uroczyście otwarto Sportowy Rok
Szkolny w mieście. Po c zęści
oficjalnej, w trakcie której
odznaczono działaczy sportowych odznaczeniami Za Zasłu
gi dla Szkolnego Sportu, dzieci
z różnych szkól prezentowały
swoje kulturalno -sportowe
mo ż liwo ści. Choć pokazy
można uznać za dalekie od festynu radości, to istruktażowy
trening piłki ręcznej , czy też
sztuki walk Wschodu, udowodniły dobry poz iom młodych
sportowców, będących gospod arzami impre zy. Swoistym
s maczkiem uroczystości było
ustawien ie dzieci, prezentują
cych program słowno-muzycz
ny, tyłem do oficjalnych gości,
w tym wiceprezydenta Zdzisła
wa Urli, resortowo odpowiedzialnego za sprawy oświaty.
Czyżby w ten sposób chciano
dać do zrozumienia, że na szacunek trzeba sobie zasłużyć ?

1 doiywiania w gdańskich szkołach podstawowych korzy·
sta ponad 10,5 tys. uczniów. Posiłki finansują głównie ro·
dzlce. Koszty obiadów dla najbardziel połritebujących po•
krywa Mielski Ośrodek Pomocy Społeunej. Pieniędzy fest
fednak H mało I wiele dzieci jest głodnych. Aby Im pomóc
gdański magistrat organizufe aukcję prac plastycznych naj·
młodszych. Dochód z nief pneznauony będzie właśnie na
doiywlanie nafblednlefszych w nkolnych stołówkach.
Zapotrzebowanie na dodatkow e ś rodki na do żyw iani e
uczniów zg łosiły 52 podstawówki - jest w nich w sumie
1312 dziec i, dla których posiłe k w szkole byłb y jedynym
cie płym posiłki e m w c i ąg u
dnia . Jeden obiad w szkolnej
stołówce kosztuje I ,70 zł. Aby
zapewnić dożywianie dla potrzebujących dzieci do koń ca
roku potrzeba ponad 512 tys .
z!.
Aukcja, z której dochód
przeznaczony będzie na doży
wianie najbardziej potrzebują
cych uczniów, odbędzie się 9

Trops - Klub Akademii Wychowania Fizycznego w Gdań
sku, przy ul . Czyżewskiego 29
- wraz z rozpoc zęciem nowego
roku akademickiego przygotował interesującą ofertę klubową. W najbliższych dniach zaprasza na dwie interesujące imprezy. Pierwsza to koncert zespołu Raz Dwa Trzy 8 bm . o
godz. 19. Natomiast druga to
spotkanie ze z nanym i lubianym satyrykiem Stani sławem
Tymem - wieczór kabaretowy
odbęd zie się IO b m. o godz.
19 .

(az)

października

w Teatrze „Miniatura" . Na sprzedaż wystawionych będzie !08 prac p lastycznych. wykonanych przez
dzieci. Do udziału w aukcji zaproszono m.in . gdańskie fim1y
i przedstawicielstwa zagran icznyc h przeds ię biorst w oraz
przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Autorzy prac wybranych na aukcję otrzy maj ą
ufundowane przez sponsorów
zabawki i ks iążki , a dl a tych,
których prace u zyskają najwyżs ze ce ny, przygotowano
nagrody-niespodzianki .

(A.F) I

BLE
Bl<lltOWE
SKLEPOWE
GflST~ONOMICZNE
COAŃSK • OLIWA

ul. Grunwald zka, 540

Al

tel./fax 52 -23-18 MARWOX

ZASPA, ul. Pi lotów 2 1. tel.
centr. 56-69-95, 47-82-5 1 - nagle zacho ro wa nia . wypadki,
ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę
Przychodnia Międzyrejonowa,
ul. Startowa l - w dni robocze
wg. 19-7.30
- lekarz pediatra, lekarz oi;ólny
w wolne sob., niedz. i święta w
g. 8-8 oraz stomatolog w godz.
10-1 6,
- gabinet zabiegowy dziecięcy
w dni robocze wg. 19-7.30, w
dni wolne od pracy wg. 8-8,
- gabinet zabiegowy ogólny, w
wolne soh ., niedz. i święta w g.
8-18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/ 8 wej ście od ul. Mieszka I. Telefony: 51 -11-56, 51 -24-55 i tel.
alann. 999. Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę .
GDYNIA. ul. Żwirki i Wigury
14 , czynne całą dobę - nagle
zachorowania i przewozy chorych. tel. 20-00-01, 20-00-02 ambulatorium stomatolo 6 iczne
czynne w g. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Dzi ału
Pomocy Doraźnej, ul. Biało 
wieska 1 (tel. 25-19-99) , dla
mieszkańców dzielnic: Obłuże,
Pogórze, Oksywie. gm. Kosakowo - pediatra, lekarz ogólny,
gabinet chirurgiczny, czynne w
g. 15.30-7
RUMIA - Pogotowie Ratunkowe, ul. Dcrdowsk. iego 24, tel.
710-811
Dział reporterski, Gdańsk, Targ

Oddział

Sopot, ul.

TAXI
NA TELEFON

-----

*

SUPER HAL LO TAXI

GDAŃSK, taniej na zgłoszenia

telefoniczne i karty, tel. 3 1-919 l , 316-316 , 9 1-91
* Hallo TAXI, 9 197 , 31-59-59,
20 proc. taniej + superkonkurs
z samochodem
* CARO-MILANO TAXI, 9627, 37-30-30, 370-800, na telefon 30 proc. taniej !
* CITY T AXI, 91 -93, 46-4646. fax 43 -2 l -2 I wysoka jakość, atrakcyjna cena
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych, tel.
23-50-78, wg. 7-21
PRZESYŁKI KURIERSKIE 52-00-71 d
DT?ewny 3i7 , tel. 31-45-17;
61, tel 51-54-55 i 5 1-72-55

Kościuszki

wew. 122 oraz 123
Oddział Gdynia, ul. Świętojańska 141 B. tel/fax 2 1-05-1 I;
2 1-78-32

I
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Nowy Fiat Ducato jest pierwszym

złożyć, dzięki

samochodem dostawczym, który tak

Przyjemność

doskonale

łączy

zalety komfortu,

czemu uzyskuje

się

dodatkowe miejsce.

wysokoprężny

prowadzenia Ducato jest porównywalna ze

standardem jazdy samochodami osobowymi wysokiej

funkcjonalności i bezpieczeństwa.

niskim

ładunkowej,

nowatorskie

Jego

interesująca

KOMFORT ZAtADUNKU.

także

Nowy Fiat Ducato rewolucjonizuje
projektowanie przestrzeni

Nowy Ducato wie prawie wszystko o potrzebach

Oferuje

współczesnego użytkownika.

imponującą odległość między wnękami

KOMFORTOWE WNtTRZE

umożliwiam.in.

o trzech

.Jego wnętrze niczym nie przypomina

1265 mm.

tradycyjnych szoferek: luksusowa sze-

tylne drzwi

dźwignia

Jest nim

są

na konsoli <leski rozdzielczej. Ponadto

prowadzenie Ducato

ułatwia

wspomaganie

układu

kierowniczego . Dwa siedzenia obok kierowcy

i bezpieczeńst\vo
kontrolowaną

kierownica

uderzenia oraz

bezwładnoś

przeciwpożarowy strzegą

każdej

o

pochłaniają

porze dnia i nocy.

Ta

transport palet typu „Euro''.
rozsuwane drzwi boczne

sz e rokościach wzrastnjących

do

KOMFORT DLA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
NO\vy Fiat Ducato szanuje

środowisko

naturalne.

Łatwość załadunku powiększajq

Z proces1;1 jego produkcji wyeliminowano wszystkie ma-

dwuskrzydłowe

teriały

oraz niskie

zaledwie 54-1 mm nad

nawierzchnią.

szkodliwe dla otoczenia. Zredukowano

Cały

także

zmiany biegów, która po rnz pierwszy umiesz-

została

(system

też

do

n1inimum emisj~ trujących gazów.

kierowcy, dostosowane do wszelkich typów ~ylwetki,

czona

kół.

kabiny ( 190 cm!) i wygodne siedzenie

użytkownika .

energię

pasażerów

tylnych

kół

zgniotu, pasy hezpieczel'1stwa z regu-

ciowy system

- 12 m' oraz

Inną nowości~1 są

Nowy Fiat Ducato zaskakuje komfortem.

zaskoczeniem dla

hamowania czterech

zapewn iają przyjemność

ca

ładunkowej .

rekordo\vą ładowność

ostatnia

miłym

potężna siła

lacją wysokości,

bije rekordy aerodynamiki w swojej klasie.

roko ść

paliwa. Idealna przyczepność do

streią

I ROZtADUNKU

syhvctka

z efektownym przodem nie tylko zachwyca, ale

odznaczający się

jazdy. Ponadto szkielet pojazdu z

jak i pasażerskiej , proponuje on

rozwiązania.

i

ABS)

Zarówno w zakresie '"')'korzystania
przestrzeni

zużyciem

podłoża

klasy.

w trzech wersjach,

można

samochód zbudowany

został

z

myśl,1

o wtórnym wykorzy-

KOMFORT oszcz,DNOŚCI

staniu surowców

I BEZPIECZEŃSTWA

jego produkcji.

Nmvy Fiat Ducato jest samochodem osz-

użytych

do

,,

czędnym ora~ bezpiecznym . Oferuje silnik ~ f (JJ),,'
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Sejm od_r~lJcił weto wezydenta

Z Lechem Falandyszem ror.mawia Barbara'Sznepuła
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- Lech Wałęsa nazwał niedawno panią GronkiewiczWaltz owieczką. Sam w ,,Polskim zoo" był lwem. Czy pań
skim zdaniem chytry lew pożre
owieczkę?

- Nie widzę tego aż tak dramatycznie. Bardziej zresztą
podoba mi się inne porównanie: stary lis i młoda łasiczka.
- Niech będzie i tak. Czy
więc młodej łasicy może udać
się sztuka przechytrzenia stare-

go lisa?
- Chyba nie.
- Przypuszcza pan zatem, że
Wałęsa wygra?
- Nie minął chyba jeszcze
czas Lecha Wałęsy, choć wielu
ludzi ma co do tego wątpliwo
ści. Sam je miałem w pewnym
momencie: czy jego prezydentura powinna jeszcze trwać ,
czy też trzeba szukać kogo ś
nowego? Z tej samej szkoły
oczywiście. Czy czas już na
kobietę młodą, nowoczesną,

wykształconą, znającą języki ,
znaną

- Twierdzi pan, że prezydent
nie musi być mądry, bo co innego wiedza książkowa, co innego polityka i biznes. Tu potrzebne są inne predyspozycje.
Jakie? Czy przede wszystkim
spryt?
- Spryt jest ważny w polityce.
- I to jest cecha, którą Lech
W alęsa posiada.
- Można to ująć bardziej elegancko. Powiedzmy - ma intuicję , wyczucie . Tak, tę cechę
pre zydent ma rozwiniętą w
najwyższym stopniu. I Mieczysław Wachowski zresztą też.
- Doszliśmy więc do Wachowskiego. Wielu obserwatorów sceny politycznej uważa,
że odsunięcie Wachowskiego
było zagraniem czysto taktycznym. Mówi się, że Wachowski
pnebywa w Warszawie, gdzieś
pod ręką i w odpowiednim momencie wróci. Pan też mówi,
że związki Wachowskiego z
Wałęsą są tej natury, że nie
można ich bezkarnie zerwać .
- Myślę. że jest to istotnie
posunięcie przedwyborcze,
które miało dowieść ludziom
m. in. tego , że prezydent może
stworzyć przyzwoity urząd jednym pociągnięciem ręki.
- A czemu tego nie zrobił

w świecie?
- O tym zdecydują wyborcy
- porównają lisa i łasicę ...
- Obawiam się, 7.e wybiorą
starego lisa. Pomyślą tak: nie
jest to wprawdzie prezydent
naszych marzeń. ale przynajmniej jego wady już znamy ...
- To lewica miała kiedyś ta- wcześniej?
- Być może ten urząd, który
kie hasło.
- I nie było to hasło zie, z mia!. urząd „amatorsko-walpsychologicznego punktu wi- c z ący". był leps zy na tamte
czasy.
dzenia .
- No, wie pan, człowiek zni- Ale czy nie nadszedł wła
kąd, jako nieomal wiceprezyśnie czas, oddając cesarzowi co cesarskie, na zmianę? Sam dent!
- Prezydent pokazał więc
pan mówi, że pani Gronkiewicz-Waltz jest energiczna, teraz, że tylko od niego zależy.
czy Wachowski jest w kancelamądra, kryształowo uczciwa, et
cetera, et cetera - taka polska rii, czy nie. Powrót Mieczysła
wa jest oczywiście możliwy.
,,żelazna Dama". Czy nie było
by lepiej, by w wiek XXI A ja. im bardziej media rozpisywały sic,; . że Wachowski wywprowadzał nas taki prezypłynął w podróż dookoła świa
dent?
- Dwa, trzy miesiące temu ta, tym bardziej bylem przekonany. że jest gdzieś, tuż obok.
mówiłem , że mnie marzyłaby
- Nie wierzy pan, ż.e politysię przy pani GronkiewiczWaltz drużyna rycerska. Jeśli ka moż.e być etyczna. Oczywibowiem samotna dama zdecy- ście, może nie wszystko wolno, ale łatwo przesuwa się gradowała się na występy w tak
wielkich igrzyskach, to musi nice.
- To jest stary problem filomieć drużynę rycerzy. Nie wizoficzny i nikt go nie ro zwią
dzę tych rycerzy.
- A konkretnie o kogo panu z ał. Polityka powinna by ć
etyczna, zgeda. Trzeba się o to
chodzi?
- O Andrzeja Olechowskie- starać, ale pojawia się zaraz
go , Czesława Bieleckiego , . dylemat: moralność a skuteczność. Postępowanie zgodne z
Hannę Suc1wcką, Jana Mari~
normami moralnymi bywa
Rokitę, profesora Religę ... Ta
drużyna przy niej nie stanęła.
traktowane jako słabość i wy- A siebie pan nie widzi w korzystywane przez przeciwników politycznych . Więc w potej drużyn.ie?
- Siebie nazywałem lisow- lityce jest sporo brudu ... Stwarzam być może wrażenie cyniczykiem. nie rycerzem.

ka, ale jestem po prostu reali- \ wiedział: to co robiłeś, ta ,.falandyzacja" prawa, to jest dostą. Trzeba być ostrożnym, bo
przeciwnik zawsze może trafić ldadnie to, co robią Amerykanie. Znalazłem zresztą taką
nożem w plecy. Jeśli to możlimaksymę rzymską: znajomość
we, należy uprzedzić atak.
.
- Przedstawiciele środowi prawa nie polega na znajomoska prawniczego mają do pana ści jego litery , ale na zrozumiepretensje, że ośmieszył pan niu istoty.
- Czy widzi pan jakieś plusy
prawo.
- Ze środowiskiem prawni- prezydentury Lecha Wałęsy?
- Utrzyma! równowagę i
czym miałem konflikt także
spokój. Żadnej opcji polityczwcześniej, nim wstąpiłem na
nej nic dal zapanować nad casłużbę do prezydenta. Podstałością ,iycia politycznego.
wową wadą środowiska pra- Wzmocnił lewą nogę.
wniczego jest dakko posunięty
- Lewa noga nie potrzebokonformizm. Wykształcenie
prawnicze niejako wymusz_a wała wsparcia. bo była silna.
- Wzmacniał, wzmacniał.
posłuszeństwo. Polscy prawmcy wierzyli więc najpierw w Ale czytaj,}c pana książkę ,,Adprawo stalinowskie, komuni- wokat pre.z ydenta" odniosłam
styczne, potem przeszli na inne wrażenie, że życie prezydenta i
pozycje... Nie zgadzam się z jego dworu to przede wszystzarzutami, że nadużywałem kim intrygi, śniadania, pingprawa na niekorzyść obywate- pong, i przepychanki typu: kto
li. Tak nie było. To była tylko jeździ lancią, a kto peugeotem.
- Zacząłem książkę od epirozgrywka między władzami.
zodu samochodowego, ale to
Między prezydentem a parlamen tem. czy Krajową Radą był tylko epizod. W życiu
Radiofonii i Telewizji. Nie by- dworskim natomiast nie uczestniczyłem, bo pracowałem dało to wcale podważanie demokracji . Mój przyjaciel, profesor leko od pałacu. \
-,,Cysorz to ma klawe ży
Wiktor Osiatyński, który zna
cie".
się na demokracji jak nikt, po-

pociągu.

Pani Beata S . pracuje w jednej z trójmiejskich szkól , wiele
podróżuje koleją, więc postarał a s ię o l egitymacj ę dla pracowników oświaty uprawniają
cą do 50 proc. zniżki w poci ą
gach pospiesznych. Za dokume nt zapłaciła 50 zł. Przed stacją Słupsk pojawił się kontroler, który oschłym tonem zażą
da! pokal.ania biletów, n astęp
nie legitymacji zni żkowej, legitymacji szkolnej . a na koniec
dowodu osobis tego. Po czym
stwie rdził , że legitymacja zniż
kowa zos t a ł a s fał szo w a n a,
skonfi skował dokume nt i „wlepi!" mandat wysokości 30 zł.

Dodaj my, że pani S ., jako mło
da małżonka , wyrobiła wszystkie dokume nty z nowym nazwiskiem i tym samym zdję
ciem . Jakby mało było atrakcji ,
zirytowany oporem pasażerów
kontroler o numerze 50 240 (z
Olsztyna) obiecał, że wysadzi
panią S . ,.jadącą na gapę" (?)
na najbliższej stacji.
W Słupsku w poci ąg u pojawili s ię funkcjonariusze SOK,
którzy po obej rzeniu dokument ó w stwierdzili, że nie m ają
podstaw, by wyrzuc ić podróżu
j ącyc h na p e ron i grzec zni e
przep rosili za zajści e. N atomiast kie rownik poc i ąg u

.....

- Powiem za miesiąc .
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Kronika głupstwa

stwierdził. że wniosek został
spisany, a więc nie ma odwoła

nia ...
- Ż on a c zę sto odwi e dza
matkę w Szczecinie . Teraz nie
może korzystać ze zni żki. bo
legitymacja pojechała do Wydziału Przejazdów Bezbiletowych w Gnieźnie . Kiedy dokument zostanie zwrócony - nie
wiadomo. I po co wykupować
zni żki ? - zastanawia się mocno
zbulwersowany wydarzeniem
panS.
Jak udało nam się ustali ć , w
tym samym poci ąg u zo stało
skonfiskowanych sześć „podejrzanych legitymacji" .
- Ostatnio przypadki fałszo
wania dokume ntów są bardzo
cz ęs te . A co najdziwniejs ze,
fals y fikatami po s łu g ują się
c zę sto lud zie w yk szt a łce ni i
schludnie ubran i. Legitymacja
pani S. mi ała nieco rozmazaną

•
ęzo~ .re ord

piec zątkę,

mogla budzi ć wii;c
Aroganckiego zachowania olszt yński ego kontrolera niczym nie moż n a wytłumaczyć . Pracownik PKP zostanie ukarany. a legitymacja
natychmiast zwrócona - mówi
Jan Skrzeszewski , kierownik
Działu Organizacj i Przewozó w
Pasażerskich w Północnej DOKP.
wątpliwości .

* **

Przypadki prze kra cza nia
kompetencji przez kontrolerów
są p ewnie ró wnie częste, jak
przypadki fałszowa nia legi tymacji. Ni c bójmy si r;: w ir;:c
składania skarg na przekraczających kompetencje pracownikó w k olei . l ak powiedział kierownik Skrzeszewski, chętnych
do pracy j est mnóstwo.

AldonaKaszubska

Po cody
„d ogó

Singapurski poskramiacz
dwa tygodnie w klatce
sposób pokonałby

węży

pełnej

świ atowy

wujka osiem lat temu , który
kami 10 dni w zoo

w Kuala

Mohd Yusuf chce

300 jadowitych

spę<lz1ć

W miniony rliątek Sejm odrzucił prezydenckie weto
wobec ustawy zmieniaiącei mechanizm waloryzacji rent
i emerytur. o zawetowanie niekorzystnej dla emerrtów
i rencistów ustawy zwróciła sit do prezydenta „Sohdar·
n ość".
Głównym

zarzutem „Solidarwobec ustawy zaproponowanej przez rząd jest to, że
znosi ona bezpośrednią zależ
ność między wzrostem emerytur i rent a wzrostem Vvynagrodzeń. Zamiast tego wprowadza
zasadę , wg której wielkość
wzrostu emerytur i rent ma być
ściś le związana ze w zrostem
kosztów utrzymania i wskaźni
kiem in flacji. Oznacza to, że
świadczenia te będą rosły
znacznie wolniej niż do tej
pory. W ten sposób rząd zamierza zaoszczędzić na emerytach
około 50 bilionów starych zło
tych. Wed ług ustawy, \ V 1996
roku realny (ponad rzeczywistą
inflację) wzrost emerytur i rent
ma wynieść 2,5 proc. Zdaniem
,,So l idarno ści " jest to krzywdzące dla emerytów i rencistów
w sytuacji, gdy zakłada się, że
w przyszłym roku wzrost dochodu narodowego ma wynieść
ponad 5 proc., zaś real ny wzrost
wynagrodzeń w sferze budżeto
wej - 5,5 proc.
Poza tym ustawa zakłada tylko jedną V.'aloryzację i to dopiero we wrze śniu, a wi ęc przez
osiem m ies ięcy emerytom bę
dzie się żyło znacznie gorzej, a
i późn iej niewiele lepiej, gdyż
co prawda, e meryci otrzymać
maj ą w marcu 1997 roku \V)'platę wyrównawczą. j eżel i realny wzrost przeciętnej emerytury w roku 1996 wyni ósłby
mniej niż 2,5 proc. Jednak
wspomniana jednorazowa wyplata nie będzie m iała żadnego
wpływu na poziom emerytur i
rent w roku następnym . Ustawa
nie przewiduje wliczenia części
ności''

dopłaty do kwoty świ adczeń
emerytalno-rentowych 1,,,:ypła
canych od początku l 997 roku.
Rząd wprowadzi! ustawę w
trybie pilnym i zawiera ona
wiele niejasnośc i. Nie wiadomo na przykład, na podstawie
j akiego wskaźnika ma zostać
przeprowadzona waloryzacja w
1996 roku. Ma to dopiero zostać określ one w ustawie pudżetowej. Podobnie nie ma jeszcze okreś l onego wskaźnika
weryfikacyjnego, na podstawie
którego zostanie ustalona wysokość jednorazowej wypłaty wyrównawczej. która będzi e dokonana w marcu 1997 roku.
Przed wyborami parlamentarnym i w 1993 roku partie
wchodzące w skład obecnej
koalicji kreowały si ę na obroń
ców emerytów i rencistów.
Obecny prem ier Józef Oleksy
zwracał się wówczas do prezydenta Wałęsy, aby nie podpisywał ustawy ograniczając ej
świadczen i a dla emerytów. A
d zi ś jego rząd, aby latać dziury
w budżecie, przyczynia się do
ubożenia i tak najbiedniejszej
warstwy naszego społec zeń
stwa.

***

W czasie dyskmji nad prezydenckim wetem padały glosy ze
strony posłów SLD, że tempo
wzrostu emerytur nie może być
zbliżone do tempa wzrostu plac
w sferze budżetowej. Ciekawe,
czy ci posluwie będą kierowali
się tą samą zasadą przy uchwalaniu ll-J!Sokości diet poselskich"!
Ma!gorz.ata Kuźma

węzy.

W ten

Zakładow_y układ

spędzi!

Składniki wynagrodzenia

z 200 miłymi

Lumpur.

zwierząt

,.Chciałbym pokazać

ludziom, że węz e nie są takie niebezpieczne" - powicd,óal
Yusuf. W specjalnej, trzymetrowej szklanej klatce ustawionej w budynku Sw1atowego Centrum,.Handlowego singapurski zaklinacz zbiera nicz~dne fundusze,

(PAD

.Jak ulokować swoje oszu,dnoścl '1
Komu Je powlenyć '1
Pierwsze Polskie Forum Inwestycji

OE

ich też w Brnie i Bratysła
wie, Budapeszcie czy Wiedniu .
O wszem , stali na ne wral gicznyc h s k rzyżowani ach, w ręcz

Wyjeżd ża w ięc taki radio wóz z bazy i us taw ia się w
miejscu. gdzie np. jest ograniczenie szybk ośc i . zakaz wyprzedzania , niewidoczny luk jezdni itp. zasad zk i. Rad iow óz
policj anci ustawiają za krzakami , w bramach, za węglem muru i czatują całym i godzinami.
Potem nagle wyskakuje funk cjonari usz z lizakiem, mi nę robi strasznie służ bową, nakazuje
zjazd do zatoczki i ws kazuj ąc
na odczyt radaru mówi:
- Przekroczy ł pan dozwoloną s zybkość o 20 km, otrzymuje pan m andat w wys. 30 zł.
Proszę kartę wozu, prawo jazdy.

demonstruj ąc swoją obecność,

ło

Kapitałowych

PIENIĄ

Wystawa i Debaty Publiczne

ZE

12 - 14 października 1995 r.
Kultury i Nauki. Warszawa
godz. 10 00 - 1800

Pałac

Pbnad 70 v..,ysta1M:ów:
Min~two Rnansćw,
Ministerstwo Przekształceń \Masno.śclowych. banki. domy maklerskie,
spółki giełdowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy doradcze.
Giełda Papierów Wartoklowych,

pilnując porządku . Wypełniali

funk cje profesjonalnie, nie staw iając sobie za cel nadrzędny
wyp isywani a manda tó w. Al e
tam, szczególnie w Niemczech
czy Austr ii : policjanci zbudowali przez lata ogromny autorytet. Biada temu, kto chciałby
po li cj a nt a p rzek u p i ć . U nas
oczywiście też policja jest nieprzekupna, ale w to i tak nikt
nie w ierzy. Milicja czatowała,
policja czatuje, a my płac imy
za dziecięce zabawy dorosłych
chłopców.

Po drogach Trójmiasta jeź
dzi dziennie około 200 tys . samoc hodów osobowych. Tło k

potę żny ,

winna

policja drogowa po-

piln ować , zapobieg ać,

prze mieszczać s ię , chron i ć

nai zdrowie, pom agać,
in formować . A te marne 2 - 3
radiowozy w c i ągu dnia, biorą
ce udział w ind i ań ski c h podchodac h. tylko ko mprom itują
nawe t i z dobrym zami arem
prac uj ącą policję . P i sa li śmy o
tym wielokrotnie, bez efektu.
Szefom policj i w idać wydaje
się, że są nieomylni. Tylko dlaczego ta pewność nie znajduje
od zwierc iedle nia w skuteCl.nym dzi ałaniu? Przecież, gdyby
tych ukrytych patroli „drogówki" nie by ło na ulicach , to nikt
nie odczułby ich braku. Bądź
cie. panowie radarowcy, pewni.
sze

życic

(Czaj,)

I znowu zaczyna się zabmva z budżetowką. Miało być sredniv
I OO złotych podwyżki dla oświaty. Potem mówiono już o 90 zło• tych, a w propozycjach przedstawionych do negocjacji wielkość
. ta spada do 70. I co? Znowu muinu mówić o oszukiwaniu, nie. dotrzymy waniu obietnic itd Ale staje się to nudne. I najlepiej
· nic nie mówić. I chyba wlafoie o to chodzi. Najlepiej się przy- .
zwyczaić, iż żadne argumenty nie są przyjmowane, że nawet je- ·
śfi ktoś uważa. że nie jest to uczciwa gra, to przecież nic nie
może zrobić. J est to znakomita metoda. Korzvstajqc z demokra- ·
cji, jest się panem sytuacji i można nie licz_i;l\ się z opinią, bo I
tak nikt nie odwoła z poselskich stanowisk. Elektorat zaś jest
stafy. Pójdzie porulnie do kolejnych wyborów i zagłosuje jak
trzeba. Po drogiej zaś stronie nie ma jedności, ho jest demokra- .
cja. Jej zwolennicy nawet w chwilach zagrożeń nie chcą czy tez
nie potrafią zrezygnować z własnej różnorodności i niezależno
ści:A nauczyciele będą się zastanawiać, ile razy można z nich
kpić·. I pev.-nie dowiedzą się. że 70 to jest wfa.foie 100, a jak kto
nie umie liczyć, a nauczyciele chyba powinni, to lepiej będzie, •
jak zmieni zawód. No, ostatecznie można po raz kolejny i,rybrac
właściwych postów.
(bo, ,

rekord . ustanowmny przez jego

wydawnictwa i prasa spetjalistyczna, firmy informatyczne.

Jako wieloletni kierowca obserwuię niezmienną i bezna·
dziejną pracę kiedyś milicli, dziś policji drogowej. Głównym
zadaniem patroli drogowych wydaje się być realizacja pro•
gramu pt. tAPANKA.
I tak mija 5 - 7 godzin. Policjanci kas ują. kierowcy ostrzegają s i ę św i a tł a mi, za baw a
trwa. Tylko, że nie ma ona żad
nego sensu. a poza tym odbywa
się na koszt podatnika . Efekt
tak ich dzia ł a ń ZERO czy l i
NIC . Za moment ów ukarany
kierowca znów popełn i kolejne
wykroczenie . Bo rzecz w tym,
że prawa jazdy wydaje się zbyt
pobłażl iwie, pochopnie. a także
ludziom nieodpowiedzialnym.
W ciągu ostatnich 3 tygodni
przejechałem z górą 2 tys. km
po drogach Czech , Sł owacji .
Węgie r, A ust.rii i Niemiec. I ani
razu nie n atkn :1łem s ię na przyczajonych policjantów. Nie by-

wał?

Lech Falandys~: ,.Na razie ~)'daje mi się, ~e jestem bard:iej potrzebny jako 11astępca Pietrwka w kabarecie, ni::jako polityk ...

Podróż z atrakc·ami
Pewnej niedzieli pan Bogusław S. wraz ze swoją małion·
do Gdyni z wizyty u teściowej, mieS1kającej w
Szczecinie. Romantyczną podrói młodych małionków zakłó·
clł niepnyjemny incydent z kontrolerem rewizyjnym, który
omal nie zakończył się brutalnym wyrzuceniem pasaierów z

- Prezydent płacze i many o
tym, aby pan wrócił. Wraca
pan?
- Prezydent jest św ie tn y m
aktorem. W ydaje mi się , że on
chce mnie prz yw ołać do porządku. Dlaczego ten mój były
1.olnierz Falandysz ma się interesować s woją koleżanką Hani ą ...
- Zaniepokoił się, że pan
zmieni front.
- Wie, że ja go l ubię , wię c
chce mnie w ezwać do szeregu .
Stąd mój problem, Hanię znam
wiele lat, uw ażam, że wpadł a
na dobry pomy sł ... Trzeba pow ażnie nad tym pomyśleć i zapytać , kto dla kraju byłby lepszy. Postawić na jednej szali
legendę Lecha Wałęsy, na·drugiej - pl usy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
- Na kogo będzie pan głoso

- Niech mi pani wierzy, że
to ciężka praca być prezydentem. Odpowiedzialn ość jest
ogromna.
.
- Można się nie męczyć, ale
pewnie prezydent to lubi, skoro
postanowił kandydować ponownie.
- Pewnie lubi. Ja bym nie lubił, ale służba u prezydenta, to
była frajda.
- Pan traktuje politykę jak
zabawę. Tymczasem generalnie uważa się, że polityka to
sprawa śmiertelnie poważna,
bo wychodzenie z komunizmu
nie jest ani lekkie, ani łatwe,
ani przyjemne.
- Trzeba mieć dystans do tego co s ię robi. Wtedy człow iek
mniej się wszystkim przejmuje
i popełnia mniej błędów. Ja napra wdę nie mam w sobie żądzy
w ładzy . M am za to pew ie n
luz, który pani nazwala zabawą. Gram i wycofuję si ę . Teraz
w y cofałe m się, ale jak bę dę
potrzebny - chętnie służę. Na
razie wydaje mi się, że jestem
bardziej potrzebny jako następ
ca Pietrzaka w kaba recie, niż
jako polityk.

Spojrzonko

'Jest wniosek, nie ma odwołania ...

ką wracał

35/95

Program debat publicznych .
' Czwartek, 12 października
.10.30-12.00 Polityka podatkowa a rynek kapitałowy
14.00·15.30 Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
16 00-17 30 Rynek obligacji
Piątek, 13 października
10.30·12.00 Analiza techniczna
14.00· 15.30 Analiza portfelowa
16.00·17.30 Program NFI
Sobota, 14 października
10.30· 12.00 Kluby Inwestorów
14.00-15.30 Polska w opinii ,nwestorów zagrantcznych
16 00-1 7.30 Polityka emisyjna
Współorganizatorzy debat.
I Program Polskiego Radia,
~~~~~
N_o _waEuropa,CA_
SH
_ ,~P_a_r_ki_et~ ~~~~~.......J

Możesz przxj~ć i zapytać fachowców na sto iskach,
o co tylko zechcesz I Pamiętaj. tu chodzi o:

OE PIE

IĄDZ

Organizatorzy:
Giełda Papierów Wartościowych w wamawie
00-400 w ,,nrawa, ul. Nowy Świat 6/1 2
al.; l,l,I 771 2; 11U<: 66I 7484

BIURO REKLAMY S.A.

Zarząd Targów Warszawskich
00-586 W ar sz<M!a, u I. Flory 9
tel.: (022} 49 60 8 1. 49 60 44; Fax . 49 35 84. tlx: 8 15812 re~I pl

zbiorowy pracy

Przyzwyczailiśmy si~ do systemów wynaęrad:zania za•
wierających nawet kilkanaście sklad"nlkow. Różnego

rodza1u premie (miesitczne i kwartalne), dodatki (funk·
cylne, staiowe, za szk~dliwe warunki ~racy, za. nadgo·
dz1ny, za pract w nocy , za prac\ na róznvch zm,anacla),
nagrody... Czy jest to konieczne.
Dl a
pracy

wi ększości zakł adów
regułą jest, i ż st rony

układu decyduj ą o ilości skła
dników wynagrodzenia. Moie
to być zależne od rodzaju pracy.
warunków jej wykonywan ia,
dotychczasO\\'j'Ch tradycji w zakładzie. Prawidłowy i logiczny
może być system zaw i erający
wyłączni e wynagrodzenie zasad nicze. Kierownikowi dzi ału
można ustanowić wyższą stawkę osobistego zaszeregowania
zamiast dodatku funkcyjnego.
Podobn ie można postąpi ć z dodatkiem stażowym, a nawet z
dodatkiem za szkodliwe warunki pracy (od 26 listopada nie
jest on j uż kon ieczny).
Przepisy kodeksu pracy przewiduj ą niezbędność zamieszczania dw6ch dodatkowych
elementĆlw płacy, jeże l i w danym zakładzie praca jcst wykonywana w okreś lonych przepisami warunkach. Art. 137 § 2
mówi o zwiększeniu wynagrodzenia za pracę w porze nocnej:

.+

I

Zarząd Regionu Gdańskie

go NSZZ „Soli darność" ul.
Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańs k
+ Sekretariat - pok. 107, tell
fax: 31-88-54, 38-43-52
+ Magazyn „ So lidarność" pok. 112, 114, tel./fax:
31-71-21, 38-42-72
+ Biuro Konsultacyjno- Prawne (BKN) , pok. 110, tel
38-44-69

to zwiększenie może się dokonać prz ez okreś lenie wyższej
godzinowej stawki płacy zasadniczej, bądź - jak to się czyni
najczęściej - przez ustanowienie dodatku za pracę w porze
nocnej, Strony mająpełnąswo
bodę przy ustalaniu wysokośc i
takiego dodatku, gdyż przepi sy
niczego nie narzucają.
Jeżel i praca j est wykonywana w godzinach nadliczbo,,.,ych,
pracownik musi otrzymywać
dodatek w wysokości nie
mniejszej niż okreś l a to kodeks
pracy. Strony układu są tu bardziej ograniczone, gdyż przepis
wskazuje minimal ną wysokość
dodatku: w układzi e można tę
kwotę powtórzyć, albo wynegocjować wyższe stawki.
Oba te dodatki są konieczne,
a zatem muszą być unormowane w układzie i wypłacone. Postanowienie układu. w myśl
którego nie przysługiwałyby
pracownikom za pracę w nadgodzinach (gdyż podVvyższono
im odpowiednio płacę zasadniczą) byłoby nieważne : pracownikowi trzeba by wypłacić i to
wysokie wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Waldemar Uziak

O wyborach
Zbliżające się

wybo r y prezydenckie będą tematem spotkania przedst awicieli komisji
zakładowych w najbliższy poniedziałek,

9

p aźd zie rnika.

Zapraszamy do sali „Akwen"
(Gdańsk, ul. Wały Piastowskie
24) na godz. 16.

Redaguje Małgorzata Kuźma

Rubryka na prawach ogłoszenia ,

,
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I Teatr Muzyczny w Gdyni pod nową dyrekcią

• Pól godziny dla dziennikarzy
• Dziś występ w Sali Kongresowei

Kró tenoró w
w Warsz awie
Pytano go bardziej o sprawy
życiowe, oko l iczności związa

Lucianao Pararottii

To było niezwykłe spotkanie. W oczekiwaniu na Luciana
Pavarottiego w warszawskim hotelu „Marriott" wśród
dziennikarzy panowała nerwowa, rozemoclonowana atmo•
sfera. Rozładowana została dosłownie w ciągu kliku se·
kund, kiedy król tenorów zmęczony, ale uśmiechnięty wkro·
czył do sali konferencylnej w otoczeniu swoich menaierów i
organizatorów jego nalwiększych na świecie koncertów.

W

ydawało się, że
by! tu od dawna,

a

przecież minę

ło

ponad 30 lat
od chwili gdy jako co prawda
dobrze zapowiadający się mło
dy człowiek. ale jeszcze niezbyt znany, wraz z grupą artystów włoskich przyjechał do
Bydgoszczy, Inowrocławia,

Torunia i Włocławka. Spotkanie z przedstawicielami mediów rozpoczął od tych wła
śnie wspomnień. W zielonej
koszuli i zarzuconej na szyję
ogromnej, kolorowej c huście,
dowcipny i serdeczny stworzył
naprawdę ciepły nastrój bezpośredn i m zac howaniem i bez
gwiazdorskich humorów.

ebt1co

ne z rozwojem kariery niź o
szczegółowe zagadnienia dotyczące pracy scenicznej. Wynikało to jednak z bardzo ograniczonego czasu, bo konferencja
trwała zaledwie pól godziny.
Luciano Pavarotti powiedział, że najważn iejsza w życiu
jest miłość. A miłość to kobieta, rodzina, przyjaciel, publiczność, muzyka. Erotyka, jak
stw ierdził, odgrywa istotną rolę. Najbardziej kocham kobiety, a że jestem Włochem - preferuję kuchnię mego kraju. Generalnie - wszelkiego rodzaj u
makarony - podkreś l ił król wysokiego c. Mówił też o swoich
ulubionych rolach scenicznych.
Są o: Rudolf w „Cyganerii" (w
tej partii debiutowa! 34 lata temu), Cavaradossi w „Tosce" obie opery Giacoma Pucciniego, Nemorino - jako triumf miłośc i - w „Napoju miłosnym"
Gaetana Donizettiego, Tonio w
„Córce pu ł ku" tego samego
kompozytora (w arii z tej opery
Pavarotti śpiewał dziewięć razy wysokie c) no i oczywi ście
role z dziel Giuseppe Verdiego: Riocardo w „Balu maskowym", ksi ążę Mantui w „Rogo le tto", tyt u łowa postać w
,,Otellu" i inne.
Zamierza rozw ijać m iędzy
narodowy konkurs wokalny
jaki sam stworzy!, aby pomóc
m ł odym adeptom śpiewu w
starcie artystycznym. Czuwają
też nad tym wielkie teatry operowe a n gażując najlepszych.
B i ała chustka, którą trzyma zawsze podczas koncertów to
ukochany talizman, często ją
pierze. Zapytany o ulubione
partnerki sceniczne odpowiedział, że występował z wieloma, wymieni! Mireillę Freni
Uak napisał o niej w swojej
ks iążce - koleżanka z piaskownicy), Joan Sutherland, Renatę
Te bal di. Żal mu , że nie mia!
okazji śpiewać z Marią Callas.
Zaszokował wszystkich
wsypując garść Jodu do soku,

jak na śpiewaka zachowanie
niezwyczajne. Widząc zdumienie roześmiał się głośno - przecież mam wycięte migdałk i cóż mi może zaszkodzić!
Jana Kiepurę oglądał w kinie i uważa go za wielki talent.
Ogromnie rozbawił artystę
fakt, iż ojciec Kiepury i jego
wykonywali ten sam zawód piekarstwo. Wynikła również
kwestia, czy podczas koncertów trzech tenorów w Rzymie i
Los Angeles, nie było momentów obawy o efekty współza
wodnictwa. Luciano Pavarotti
odpowiedział, że pewnie takie
myśli przychodziły do głowy,
ale to bez sensu. Dobrych tenorów można pol iczyć na palcach
jednej ręki, no może dwóch, a
zatem o jakichkolwiek zawiściach nie ma mowy. Ważne
by starać si~ wyśpiewać wszys tko jak naj lepiej . Zresztą
wśród całej trójki panują stosunki przyjacielskie.
Wszyscy
dziennikarze
otrzymali w prezencie p i ękne
fotografie Luciana Pavarottiego oraz kasetę zatytułowaną
„Pavarotti i przyjacieie", na
której zawarte są nagrania jego
oraz Bryana Adamsa, Andrea
Bocelli 'ego, Georgii, Nancy
Gustafsson i Andreasa Vollenweidera.
Dz i ś wie lki e święto mu zyzcne. W Sali Kongresowej
wys t ąpi s ł awny a rtysta, a z
dwóch stron P ał acu Kultury
zastana um ieszczone dwa
ogrom ne ekrany' aby każdy

i

I

Maciej Korwin, od wielu tygodni jedyny kandydat do ob·
dyrekcji Teatru Muzyczl',ego w Gdyni, od wczoraj pełni
jui oficjalnie funkcję dyrektora naczelnego I artystycznego
gdyńskiej sceny. Formalnościom stało się zadość przed polu·
dniem w Urzędzie Wojewóc'1zklm w Gdańsku, gdzie otrzymał
nominację. Potem • jui "' teatrze • nowy szef rozpoczął
urzędowanie, Krótką ro1i111owę przeprowadziliśmy podczas
przerwy między spotkanl,em z zespołem i pracownikami, a
posiedzeniem Rady Dyreł,cyjnej.
jęcia

- Długo zastanawiał siQ pan
nad przyjęciem tej propozycji.
Co ostatecznie zadecydowało,
źe powiedział pan „tak" i zgodził si ę zos tać dyrektorem
1M?
- Sama decyzja wcale nic
była taka trudna. Gdynia to frapujące miejsce i wa;:ny punkt
na teatra lnej mapie Pol sk i .
Dość szybko więc wiedziałem,
że chcę tutaj przyjść,. Ale z tym
wiązały się określone decyzje o przeniesieniu się. na Wybrzeże, o odejściu z. Teatru Powszechnego w Łodzi, gdzie
zresztą nadal, choć już „z doskoku" będę pełnić obowiązki
dyrektora arty8tycznego. I to
właśnie wymagało czasu.
- Skoro podj ął się pan prowadzenia tej instytucji, to chy-

ba nie podziela pan dość powszechnego, niestety, poglądu
o jej katastrofalnej, wręcz beznadziejnej sytuacji?
- Witkacy m awiał , że nigdy
nie jest tak źl e, żeby nie mogło
być gorzej ... Teatr jest poważ
nie zadłużony, co na pewno w
niczym nie pomaga. Ale ma
wspaniały zespól, moim zdaniem, niedoceniany. Wiele dobrego o tym zespole słyszałem
od wszystkich , którzy z teatrem współ pracowa li . W minio nych tygodniach moglem
sam to ocen ić, og l ądając gdyń
skie przedstawienia i zgadzam
się, że ludzie to wielki atut tego teatru. O j ego m oż l iwo
śc i ach przesądza również miejsce, w którym istnieje. Gdynia
to przecież wyjątkowe polskie

I dz1
po spotkaniach z panią _prezy~
dent i pn:edstaw1c1e.Jam1
władz, wiem o życzliwości gospodarzy miasta dla teatru. Teraz - mówiąc w wielkim skrócie - pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, co teatr
może i powinien zaoferować
miastu.

miasto, stworzone dosł ownie
od zera. Będę ją powoli poznawać, bo do tej pory - łodzianin
z urodzenia - bywałem tu tylko
jako turysta. Ale wiem, że
gdyńska niezwykłość przycią

ga. Ani jedna z osób - a
są wśród nich znakomici artyści - nie odmówiła mi dotychczas proponowanej współpra
cy.
- Przyjął pan podwójne obowiązki: dyrektora naczelnego i
artystycznego . Co będzie w
pierwszym sezonie ważniejsze:
menedżerstwo , czy sztuka? Na
czym pan się skupi?
- N iewątpli wie na tej pierwszej funkcji. Programu artystycznego nie da się bowiem
przywieźć w teczce i z dnia na
dzień z realizować. Postaram
się, aby ten sezon nie był artystycznie stracony, aby zapisał
się dobrze i twórczo. Do tego
jednak potrzeba określonyc h
waru nków. Muszę zatem zorien tować się w sytuacji panującej wokół teatru, bo przecież
działa on w określ onym środo
wisku i nie ma szans a ni bez
pu bli czności, ani bez ludzi gotowych mu pomóc. Na razie,

- Jaka będzie pierwsza decyzja nowego dyrektora?

- W pierwszym dniu pracy
jestem tak oszołomiony, że doprawdy jeszcze nie wiem. Parę
spraw z pewnośc i ą wymaga
uporządkowania, ale są to kwestie wewnętrzne, różnej natury.
- Kiedy obejrzy my w TM
z proponowanego już przez pana repertuaru?
pierw szą premierę

- Mam nadz i eję, że na początku stycznia przyszłego rok u . Będzie to „Czarod ziej z
Krainy Oz" w reżyserii Dariusza Milkowskiego, dy rektora
Teatru Rozrywki w C horzowie.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Jęsiak

Sopoc~d plener po raz trzeci

•

Młodzi

A

fi mowcy
re lama ''

Adepci sztuki filmowej ze szkól: moskiewskie!, monachii· diurn Wokalno-Aktorskie przy
skiej i łódzkiej wezmą udział w Ili Międzynarodowym Ple· Teatrze Muzycznym w Gdyni
mia ł możliwość słuc h an i a
n,~ne Filmowym Młodych Twórców, który odbędzie się 1O li· im . Da n uty Baduszkowej.
pięknego śpiewu mistrza z Mostopacla
br. w Sopocie i potrwa dziewięć dni, Organizatora· Zdjęcia potrwają cztery dni w
deny. Spotkanie z Pavarottim
Sopocie. Następnie będą monmi
imprezy
są Afanasjeff Movie & Art Productlon oraz VI·
minęło jak chwila. Pozostało
towane w studiach: Video StuI deo Studio Gdańsk.
wspomnienie przeżycia czegoś
dio Gdańsk, Amberfilmu oraz
wielkiego i ... nagrania, które w
Siedem ekip filmowych sloganów reklamowych np. do- TVG. Jury pod przewodnickażdym momencie mogą czło
(pięć moskiewskich, jedna motyczących proszku do prania,
twem Krzysztofa Zanussiego
wiekowi poprawić nastrój. nachijska i jedna łódzka) roz- ale pretekst do głębszych roz- przyzna najlepszej ekipie filWszakże ponoć Orfeusz swą
pocznie realizację krótkich ważań - powiedział podczas mowej nagrodę prezydenta Sosztuką wokalną potrafił ułago
fo rm fabularnych na temat - konferencji prasowej Jerzy potu.
dzić piekielne furie ...
.,Antyreklama".
Afanasjew, animator i produZ dwudziestu nadesłanych
- Zależy nam na szerokim cent pleneru.
Stanisława Grażyńska
scenariuszy najbardziej orygiujęciu tego tematu. Nic ma to
Obsadę aktorską (25 os.ó b) -: nalny zostanie wyróżniony
(RadioGdańsk) być pastisz wyświechtanych J podczas pleneru zape~ąi~:',ju-;,,i,Do(la 1 k.~wymi,:1,r_ofeami·. brt"ą

Nagroda Video Studio Gdańsk
oraz Nagroda Specjalna TVG,
przyznana przez dyrektora
Pawia Huelle.
r
Plener odbywać się będzie
równolegle z gdyńskim festiwalem filmowym. Jak twierdzą
organizatorzy nic jest dodatkiem do festiwalu, ale samodzielną inicjatywą, która ma
promować m łodych adeptów,
ciężko pracujących na swój
sukces.
ł

\

\

firmy Ovita Nutricia zostało udoskonalone.

Szanowni Państwo 1
Firma Ovita Nutricia ma przyjemność poinformować, że receptura i skład Bebiko, polskiego mleka modyfikowanego dla n iemowląt, zostały ulepszone, a nowe Bebiko zastąpiło
Bebiko produkowane do tej pory. Z uwagi na wiele kierowanych do nas pytaó przekazujemy Pa!'1stwu najistotniejsze informacje.

Dlaczego Bebiko ma inny smak?
Poprzednie Bebiko zawierało zwykły cukier, a nowe zawiera mniej słodki cukier mleczny - laktozę. Laktoza jest naturalnym cukrem występującym w mleku matki, najlepiej przyswajanym
przez organizm niemowlęcia. Dzięki tej zmianie niemowlę nie przyzwyczai się do słodkiego smaku, a więc później nie będzie konieczne słodzen i P. potraw. Zmiana ta ma na celu między innymi
ochronę dzieci przed próchnicą i stanowi dostosowanie receptury Bebiko do nowoczesnych zaleceó dotyczących żywienia niemowląt. Drugą przyczyną zmiany smaku jest zwiększenie ilości witamm
i mikroelementów - o korzyściach z tego wynikających nie trzeba nikogo przekonywać.
Niemowlęta przyzwyczajone do dawnego Bebiko mogą przez pewien czas inaczej reagować na smak nowego Bebiko. Przekonanie z jakim wprowadzacie Paóstwo do dietyWaszego nicmmdęcia
zupkę i twarożek (wiedząc, że są to produkty zdrowe), powinno towarzyszyć Wam również przy podawaniu nmyego, zdrowszego niż dawne Bebiko. Przyf\\ryczajając dziecko
do smaku nowego Bebiko, należy pamiętać, że nie-Wielkie zaburzenia pokarmowe zawsze towarzyszą wpr?wadzaniu nowych potraw, w tym również tego mleka.

Dlaczego stare Bebiko nie jest już produkowane?
~owe Bebiko jest wynikiem przystosowania receptury poprzedniego Bebiko do wymagaó stawianych przez międzynarodowe i krajowe instytucje zajmujące się żywieniem niemowląt
oraz współczesną pediatrię. Nowe Bebiko jest lepiej przystosowane do potrzeb organizmu niemowlęcia i dlatego zastąpiło poprzednie Bebiko.

Dlaczego wycofano Bebiko O?
Skład

poszczególnych preparatów z serii Bebiko odpowiada aktualnym zaleceniom dotyczącym mleka modyfikowanego dla niemowląt, a ich numeracja produktom innych serii. Bebiko 1
jest wbściwym mlekiem modyfikowanym dla dzieci w pierwszych 4 - 5 miesiącach życia. Bebiko 2 może być podawane od 5 miesiąca życia; Bebiko 2R i 2GR są mieszankami mlecznymi
Za\\'ierającymi kleik i mleko modyfikowane, także dla niemowląt od 5 miesiąca życia. Dawna numeracja Bebiko Oi Bebiko 1, przeznaczonych dla niemowląt do 4 - 5 miesiąca życia, sprawiała,
że rodzice nie zawsze wiedzieli, które mleko wybrać.
• Czy nozce Bebiko nu;Jżna gotować?

:-"one Bebiko nie vqmaga gotowania - jest łatwo rozpuszczalne i sterylne. Jeżeli z pewnych względów wolicie jednak Paóstwo mleko zagotować lub pasteryzować - jest to
\Yitamin, które są niszczone pod wpływem gotowania, ulegnie zmniejszeniu, podobnie jak w przypadku gotowania innych potraw lub poprzedniego Bebiko.

.kże li

macie Państwo inne pytania, prosimy o kontakt z Serwisem Konsumenckim Ovita Nutricia: tel.: O800 65555
lub (O-,) 54 iO 50 (µolączenie płatne), adres: ul. Marka z Jemielnicy 1, 45 - 952 Opole.

(połączenie bezp łatne),
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,,Serbowie i Chorwaci bawią się I nami w kotka i myszkę"

1111

zpułkownikiem Kl'IYsztofem Kajd~sem, dowódcq polskiego bat~lio~~ ~ Slunju
w byłej Jugosławii, rozmawia Roma~ Warszewski

T

a•

yrannosaurus r ex. jak
do tej pory największy
zn any drapi eż ny dinozaur, z ostał zdetronizowany.
Dwóch palentologów argentyńskich - Leonardo Salgado i
Rodolfo Coria w odlcgtej argentyńskiej prowincji Neuque n
odkryło szczątki jeszcze więk -

konywanie czynności mandatowych.
- Wróćmy jednak do Serbów i Chorwatów. Czy jako
wojskowy spodziewał się pan
sierpniowej chorwackiej ofensywy?
- Nie była ona dla nas żad
nym zaskoczeniem . Z dokład
nością do czterech dni przewidzieliśmy termin uderzenia
oraz kierunki z których ono
wyszło. To, że le nasze prognozy się sprawdziły, pozwala
mi przypuszczać, że również
inne nasze przewidywania się
sprawdzą.

-Jakie?
- Moim zdaniem na pewno
na dłuższą metę nie uda się
utrzymać państwowości Bośni.

Wydaje mi się, że jej rozpad na
dwie części, które następnie
przyłączone zostaną do Serbii i
do Chorwacji jest czymś nieuniknionym. Pozostaną jednak
muzułmanie, którzy nie będą
posiadali własnego państwa, a
którzy najprawdopodobniej nie
będą chcieli zadowolić się autonomią w ramach Chorwacji.
Można przyp,1Szczać, że wła
śnie to stanie się zarzewiem

nowego konfliktu bałkańskie 
go.
- A co siły ONZ sądzą o
trwającej w tej chwili ofensywie muzulmańsko-chorwackiej
w północnej Bośni?
- Sojusz między Chorwatami i muzułmanami jest posu-

nięciem

2-zysto taktycznym. Jeszcze przecież niedawno, w
Hercegowinie , muzułmanie
walczyli z Chorwatami. Teraz
ONZ i NATO biernie przyglą
dają się działaniom wojennym
w północnej Bośni, bo - szczerze mówiąc - są one całkowicie
po myśli NATO . W wyniku tej
wojny powstają etnicznie jednorodne obszary, czego poprzednio nie było, a bez czego
nie ma nadziei na jakikolwiek
trwały pokój. Wszyscy maj ą
nadzieję , że po tej ofensywie
rozgraniczenie etnicznie jednorodnych terytoriów stanie się w
końcu możliwe . To jednak jak mówiłem - w przyszłości , \ .
tylko przyspieszy rozpad Bo- ''"
śni .

- Czyli obecna ofensywa
muzułmańsko-chorwacka tak i
naprawdę ma charakter czystki

etnicznej?
- Oc zywiście . Obserwujemy, że wojska zawsze dają
ludności cywilnej odpowiednią
ilość czasu na uciec zkę przed
posuwającym się frontem . Dokładnie to samo miało miejsce
w czasie chorwackiej kampanii
w Krajinie. W wojskowym żar
gonie nazywamy to „wyciskaniem cytryny" Wyciskanym
sokiem są ludzie.
...
- Dziękuję panu za rozmo-

mieszkiwal

Ziemię.

Jego

gość wynosiła dwanaście

dłu 

i pół
metra (co znaczy, że o metr był
on dłuższy od Tyranosaurusa
rex) i - ponieważ posiada!
szczególnie masywne kości ważył prawie dwie tony więcej
od niego. Gad zamies zkiwał
100 milionów lat temu , czyli

wę!

pojawił się 30 milionów lat
prze d
Ty rannos aurusem .
Podobnie jak Tyrannosa urus
polował na płaskiej sawannie,
zamieszkiwanej przez drobne
drapieżniki, których kilkaset
kilogramów codziennie trafiało
do jego żołądka.

- Były ułatw1erua w stosunkach gospodarczych z Królewcem, już ich nie ma. Ma być
wolna strefa ekonomiczna, ale
kiedy - nie wiadomo. Królewiec jest wielką niespełnioną
obietnicą. Dlaczego?
- W Rosji mamy do czynienia ze sprzecznymi interesami.
Ludzie, którzy przez lata pracowali w strukturach dawnego ·
radzieckiego ministerstwa handlu zagranicznego, które kontrolowało cały obrót towarowy
z zagranicą , przeszli do róż
nych firm korzystając ze swoich układów. Teraz, poprzez
prywatne firmy próbują monopolizować handel zagraniczny .
Sprowadza s ię to do torpedowania wszelkich inicjatyw gospodarczych poza ich kontrolą.
- Chce pan powiedzieć, że w
ten sposób są niweczone wysił
ki władz obwodu królewieckiego?
- Władze takich ośrodków
jak Sankt Petersburg albo Moskwy wygrywaj ą tę konfrontację. Są silne potencjałem gospodarczym, znaczeniem politycznym - dlatego tak ważna
była obecność wicemcra Sankt
Petersburga i kilkunastu przedstawicieli władz innych ośrod
ków podczas Bałtyckiego Forum Biznes. Tak rodzi się lobby na rzecz lokalnych kontaktów z polskim Wybrzeżem .
Mniejsze rosyjskie regiony
mają mniejszą silę przebicia.
Dlatego uważam, że niestabilność gospodarcza w Królewcu
jest także konsekwencją nacisku byłego i obecnego centralnego aparatu Rosji , który widzi, jak spod jego kontroli
umykają królewieckie interesy.
- Jaki jest zakres swobód
podejmowania decyzji przez
lokalne rosyjskie władze?
- W z ględne duży . Problemem są natomiast takie kwestie , jak na prz y kł ad o s łona

prowadzenia interesów, czyli
wszystko to co kryje się pod
słowem mafia. Przy okazji dużych kontraktów można ten
element wykluczyć, przy
mniejszych - jest nagminny .
Mafia to element blokujący zainteresowanie drobnego biznesmena.
- Mimo wszystko obroty
handlowe szybko rosną.
- Gdyby biznes nie niósł ze
sobą ryzyka, każdy by się nim

Naiwiększa trudność

a
W zwiqzku

I koleiną francuską

pró·
bą nuklearną na atolu Moruroa do Pa·
łacu Ellzejsklego napływają tysiące
protestów z całego świata. Ponliel pu·
blikujemy protest, którego sygnatariu·
nami są członkowie Iwlqzku Wetera•
nów Prób Nuklearnych oraz pnez oso·
by, które pneiyły wybuchy atomowe.
Szanowny Panie Prezydencie, Narodzie
Francuski!
My, niżej podpisani, zwracamy się z cały m szacunk iem do narodu i rządu francuskiego prosząc o ponowne rozważenia decyzji o przeprowadzeniu prób broni nuklearnych na atolu Moruroa. Wiciu sygnatariuszy niniejszego dokumentu jest weteran ami na dziemnych prób broni nuklearnych, przeprowadzanych przez mocarstwa
atomowe. Zdajemy sobie dosko nale sprawę ze s traszliwyc h i nieod wraca lnyc h
skutków, jakie próby te stwarzają dla ro dzaju ludzkiego ...
Srodowi ska naukowe i medyczne są w
pełni świadome poważn ych konsekwencji

po k plozti
r oa

zdrowotnych (obejmuj ących również zgoW imieniu naszych kolegów, zmarłych r
ny), na jakie zostały narażone ludy Pacyfi- z powodu nowotworó w i innych chorób,
ku . Co więcej, niezależnie od faktu , że w ·
w ywo ł anyc h radi acj ą, w imieniu ludów
róż nyc h okresach historycznych przebyPacyfiku, w imie niu wszystk ich dzi eci ,,
w ały ta m nasze formacje wojskowe , to
jednak ziemie te należą do ludów Pacyfiku świata , w imieniu tych , których ciała leżą
a my by liśmy i jesteśmy jedynie gośćmi i na polach Francj i i w imię Naszego Stwórnie mamy moralnego prawa narażać miecy wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do
szkańców tych zie m na żadne więcej szazaniechania wszelkich prób nuklearnych!
leństwa nuklearne.
Z całym szacunkiem pozwalamy sobie
W przeszłości naród francuski potrafił
przypomnieć Panu, Panie Prezydencie, że
prze wodzić w wielu w ażnych dla ludzkoziemia Francji jest miejscem spoczyn ku
ści sprawac h . Cofaj ąc swoją decyzję o
tys ięcy naszych rodakó w, którzy w tym
stuleciu w czasie dwóch wojen ś wi ato  podjęc iu prób nuklearnych okaże Pan powych' oddali swoje życie za wolność ludu no wnie zdo lność do kontynuowania zafr an cuskiego i ni e naru sza lność gran ic szczytnej misji dziejowej.
Francji.
Staliśmy przy narodzie francuskim w
Każde napromieniowanie zawiera w soprzeszłości
i z dumą u c zyn il ibyśmy to
bie groź bę . Problemy , z w iąza n e z ko ns tru kcją i skutkami bron i nuklearnyc h
znowu. A teraz my prosimy Was: ,,Stańcie
można z łatwością rozwi ązać posług ując
o bok nas i powiedzcie - NIGDY WI Ę 
się modelo waniem komputerowym i uniCEJ !".
kaj ąc w te n sposób zanieczyszczenia naszej planety ś miercionośnym opadem.
(tłum. i opr. Z.M.)

Fot.Cezary Słupek
nie zajmuje. Przed prezydenckimi wyborami temat jest bardzo niewygodny, nikt nie chce
tego gorącego kartofl a wyjąć z
ogniska. Kontakty z Królewcem są dla niektórych opcji politycznych bardzo niewygodnym tematem.
- Dla jakich opcji?
- To „tajemnica handlowa",
ale nietrudno s ię do m yś l eć.
Osobi ś ci e u w a ż am, że n ie
można maszerować do NATO
i jednocześ nie nie za uważać
wschodniego rynku . Tymczasem sytuacja jest taka, że poza
oficjalnymi deklaracj ami woli
utrzymania dobrych handlowych kontaktów z R osj ą polska administr acja niż s ze g o
szczebla nabrała wody w usta.
- Po wschodniej stronie pojawiły się zapowiedzi, że zbliżenie NATO do rosyjskich granic może oznaczać ulokowanie
w okręgu królewieckim broni
jądrowej. Jak to wpływa na
kontakty gospodarcze?
- Na Zachodz ie polityk a
określa prawne reguły biznesu.
W Królewcu gospodarka jest
bardzo wrażliwa na politykę .
Urzę dn ic y dokładnie c zyt aj ą

gazety , śle dzą każdy ruch na
politycznej scenie.
- A więc biznes zależy od
polityki?
- Tak i przez to rośnie ryzyko interesów . Tam zaś gdzie
ryzyko większe, większe moż
na osi ągnąć zysk.i . To wiecznie
aktualna nagroda dla wszystkich, chc ących n awi ązać gospodarcze kontakty z Królewcem.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawia! Jan Kreft

• wzaiemne rozliczenia

Głód banków

Y

(R.W.)

G igantosaurus

s
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ocenę?

- Na tym, że była nomenklatura nie jest zainteresowana
powrotem do dyktatury.
- Brzmi to paradoksalnie.
- To paradoks przechodzezajmował.
- Kogo zatem kusi Króle- nia z socjalizmu do kapitalizmu, ale zarówno w interesie
wiec?
- Niezmiennie, przede wszy- polskiej, jak i rosyj skiej no stkim Polaków. Obserwuję na- menklatury nie leży powrót do
tomiast rosnące zniecierpliwie- starego systemu. Ludzie, którzy raz poznali owoce prywatnie ze strony Niemców.
nego interesu, nie są zaintere- Co to znaczy?
- Niemcy tracą wiarę, że sowani powrotem do gospodarki centralnie sterowanej, bez
kiedyś zrozumieją rosyjską
względu na to jak wygodną symentalność, tę niesamowitą katuację wówczas mieli. Silą ,
ruzelę warunków prowadzenia
interesó w. Rosja jest nieprze- która przeciwdziała zmianom
widywalna, dlatego Niemcy w sensie politycznym, mogą
stopniowo przekonują się , że być ci, którzy stracili najwię
powinni współpracować z nią cej, a więc przeciętni obywateza polskim pośrednictwem . le. Ci wszyscy , którym pań
Szczególnie dobrze widać to w stwo gwarantowało zatrudnienie, osłonę socjalną, bezpłatną
Królewcu.
- Wokulski okazuje się po- słu żbę zdrowia a przede wszystkim dawało poczucie stabilitrzebny?
zacji.
- 1 mieszka w Gdańsku.
-Twierdzi pan zatem, że dą
- Jednak zachodni biznes
żenie władz Królewca do gojest w Królewcu obecny.
- Istnieje prawidłowość : za- spodarczego zbliżenia z gdań
chodnim biznesmenom udają skim Wybrzeżem nie podlega
dyskusji?
się w Rosji tylko duże przed- Uważam, że jest ono więk
sięwzięcia . Zwłaszcza tam,
gdzie decyzje zapadają na sze niż ze strony pols kich
szczeblu ministerstw, a w grę władz . Po naszej stronie do
współpracy dążą przede wszywchodzą j e szcze poż y czk i
Banku Światowego. Gdy nato- stkim biznesmeni , po stronie
miast dochodzi do kontaktów rosyjskiej - administracja.
- To chyba naturalne zjawina szczeblu średnich i małych'
sko. Rosjanie są na innym etaprzedsiębiorców , jest tak wiele
czynników zakłócających, że pie budowy wolnego rynku, inny jest w Rosji zakres gosporo z cho d zą s ię zniechęceni .
Dlatego w Rosji albo się pod- darczej wolności . W rękach adpisuje du ż e kontrakty, albo ministracji jest znacznie więk
sza władza niż w Polsce.
żadne. Z czasem jednak sytua- Istotnie, dlatego wielu incja powinna się unormować.
Proces integracji gospodarki teresów nie można przeprowadzi ć bez rosyjskiej
administracji.
w
- A dlaczego
polskim władzom
Pregolski rejon towarowy
· '' 400 mln USD ''
Droga Gwardiejsk-Nieman
192 mln USD
brakuje woli współ
Nowy port w Bałtisjku
185 mln USD
pracy?
Podziemny zbiornik gazu z zakładem solnym Gaz-Oil SA 148 mln USD
- Uważam, że
Port lotniczy Chrahrowo
' ·
139 mln USD · możemy raczej móDroga Drożnoje -granica
88 mln USD
wić o braku jednoProdukcja kontenerów w RTK-Kontener
76 mln USD
znacznej strategii.
Bielona celuloza - rekonstrukcja Cepruss SA
46 mln USD
Poza komi sj ą kieroKompleks składów celnych Transw.1et w Swietlytn
45 mln USD
waną prze z mini Kompleks towarowy BIS SA w Sw1ctlym
··
10 mln USD
stra Ka zimi erza
Kompleks towarowyTramp w Swietlym
9 mln USD
Koronę z Urzędu
Kompleks celno-składowy Mamonowo
,
5 mln USD
Zako1\czenie budowy zakładu wydobycia i rozlewni
Rady Minis tró w,
" 4,5 mln USD . nikt się Królewcem
wody mineralneJ

Gdyby w Królewcu powstały planowane pnez władze ob·
wodu zagraniczne inwestycie, radykalnie zmieniłaby się sy•
tuacja gospodarcza w basenie południowego Bałtyku,
Pnede wszystkim pod bokiem Gdańska wyrósłby nowy port
w Bahijsku • Roslanie uacują, ie kosztowałby 185 mln USD
• i port lotniczy Chrabrowo za 139 mln USD, Na razie jed·
nak inwestor, który chciałby zawiązać bliższe kontakty, na•
trafia na podstawowe problemy rozliczeń bankowych. Kło·
poty te ma kaidy, kto poważnie myśli o handlu z Roslq,

o

I

królewieckiej i trójmiejskiej
jest nieodwracalny. Jeśli w Rosji nie dojdzie do rządów dyktatury - także w gospodarczym
wymiarze - to procesu zacieśniania gospodarczych więzów
nie da się zatrzymać.
- Na czym opiera pan swą

Wybrane propozycje inwestycyjne obwodzie królewieckim.

szy draPie· •I •I

szego gigantycznego dwunoż
nego i mięsożernego gada, którego ochrzcili Gigantosaurus.
Prace wykopaliskowe nad siedemdziesięcioma procentami
jego szkieletu trwały od 1993
roku . Dziś wiadomo, że jest to
największy znany drapieżny
dinozaur jaki kiedykolwiek za-

ię s e ryzyko, m •1ę s1e zys
~Jerzym Pasińskim, pre~~~~ -~I~Y:,g~!~arczej Gdańs~: K~l~~j~grad, rozmawia Ja~ Kreft

że

- najpierw - to krajińscy Serbowie legitymowali nas, a nie
my ich: potem, już po chorwackiej ofensywie, sprawy
wcale nie uległy poprawie i to
sami robili z nami Chorwaci.
Doszło nawet do tego, że chcąc
się nas stąd jak najszybciej pozbyć, Chorwaci odcięli nam
dopływ wody do sztabu. W sumie mogę powiedzieć, że nasze
stosunki z Serbami krajińskimi
układały się lepiej niż z Chorwatami.
- Czy oznacza to, że pokojowe misje ONZ mijają się z celem?
- Misje takie jak nasza - na
pewno. Rzecz w tym, że misje
Narodów Zjednoczonych muszą być wyposażone w odpowiednie plenipotencje. Nie
można wysyłać żołnierzy i żą
dać od nich, by siedzieli z zało
żonymi rękoma, gdy na ich
głowy wali się niebo. A wła
śnie tak było tu, w Krajinie.
- Z czego to wynika?
- Takie były decyzje Rady
Bezpieczeństwa. ONZ nie
chciała pozostać bezczynna
wobec kryzysu bałkańskiego, z
drugiej strony jednak w Radzie
Rezpieczeństwa nie było zgody , żeby zadziałać w sposób
bardziej zdecydowany, bo ście
rały się tam różne interesy narodowe poszczególnych człon
ków, którzy wzajemnie się paraliżowali. Przez to wojska
ONZ zostały wysiane, ale tylko
Znaleźliśmy się między mło
tem a kowadłem. Do Chorwa- pro forma, bo z góry było wiacji, w ramach kontygemu ONZ domo, że nic nie będą w stanie
nie przyjechaliśmy po to by osiągnąć. Opinia publiczna na
walczyć , lecz, żeby rozgraniświecie długo nie była tego
czać powaśnione strony. W
świadoma. Świadomi tego byli
związku z tym nie dysponowajednak i Chorwaci, i Serbowie.
liśmy odpowiednim wyposaże
- A muzułmanie?
- Muzułmanie to następny
niem bojowym by móc brać
udział w poważnych walkach,
kwiatek do kożucha. Serbowie
lub - nawet - by się bronić. Na kraji11scy specjalnie w naszą
składzie mieliśmy tylko broń
strefę pozwolili wejść uchodź
com z Velikej Kladuszy.
lekką i póllekką . Nasze do- Zwolennikom Fikreta Abświadc1.enia wykazują, że wy dicia?
posażanie wojsk ONZ w tak
- Tak - muzułmanom, którzy
słaby mandat po prostu mija
zbuntowali się przeciwko
się z celem.
- Dlaczego?
swym pobratymcom z Bośni .
- Bo w ten sposób można Zrobili to, bo wiedzieli, że ich
obecność w strefie naszego
najkrótszą drogą doprowadzić
do ośmieszenia ONZ, a na tym działania jeszcze bardziej
chyba nikomu nie zal eży . W zwiąże nam ręce. Oprócz tego
praktyce bowiem nasza misja właśnie na nas spadły obowiązki dostarczania do obozu
wyglądała w ten sposób, że zarówno Serbowie.jak i Chorwa- uchodźców pomocy humanici bawili się z nami w kotka i tarnej i wody, przez co mniej
myszkę . Dochodziło do tego,
czasu pozostawało nam na wy-

'____

Po li Bałtyckim Forum Gospodarczym

,Między młotem a kowadłem
- Jest pan tu dopiero od maja, ale trafił się panu niezwykle
trudny odcinek...
- Slunj leży w Krajinie, na
terytorium, które zamieszkiwane było w przeważającej micrze przez Serbów. ale tradycyjnie należało do Chorwacji. Po
rozpadzie Jugosławii i wybuchu wojen bałkańskich, krajiń
scy Serbowie ogłosili niepodległość, odłączyli Krajine od
Chorwacji i zawarli sojusz taktyczny z Serbami belgradzkimi, uznając serbską Krainę za
część przyszłej Wielkiej Serbii.
Latem tego roku, w sierpniu, a
więc wkrótce po moim przybyciu na ten odcinek, Chorwaci
przeprowadzili c z terodniową
ofensywę, w wyniku której
odzy skali Krajinę. Dowodzony
przeze mnie batalion znalazł
się w samym centrum walk,jakie rozgorzały między Chorwatami a krajińskimi Serbami.
Ostatecznie kampania w dość
łatwy sposób została wygrana
przez Chorwatów. W niczym
nie zmienia to faktu, że przez
kilkadziesiąt godzin nasi żoł 
nierze znajdowali się w centrum piekła i tylko cudem obyło się bez ofiar śmiertelnych.
- Po której stronie walczyli
polscy żołnierze stacjonujący
w ramach sił ONZ na Bałka
nach w Slunju?
- Dobre pytanie . Nie walczyliśmy po żadnej stronie.

Str. 9

Rosjanie szacują , że pierwsza faza inwestycji w obwo dzie królewieckim kosztow ała
by po nad 2,4 mld USD. Powstałby kompleks składów celnych „Tran swiet" S .A. (za 45
mln USD) i kompleksy towarowe „Prego ła" S .A . o r az
„Tramp" w Swietlym (kosztem
75 mln USD). Inwestycje te
proponowała zagranicznym inwestorom Wolna Strefa Ekonom iczna „Jantar". Lista ży 
czeń jest bardzo dłu ga . Problem polega na tym, że zagraniczny kapitał stąpa po obwod z ie kró le wi eckim bardz o
ostroż n ie i jest przede wszystkim zainteresowany rosyjskim
rynkiem kon sumpcyjnym , a
nie inwestycjami w sferze produkcj i i infras truktury. Poza

go Forum Gospod arc zeg o .
Nadal najwięcej proble mów
sprawi ają wzajemne rozliczeni a. To n ajwi ę kszy hamulec
rozwoju .

r tejsze spółki joint venture nie musiały także płacić cła wywozowego.
~.
Decyzją wic~premiera Rosji., Witalija Czubaj~a, władze ob- i
wod? _otrzymuJą 75 Pf?C· pobieranych na ~cach obwodu ł
j ceł 1 mnych opiat gramcznych na towary wwozone do obwoI du.

J
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tym jest go niewicie : według
rosyjskich danych, kapitał niemiecki finansuje obecnie jedynie 2,2 proc. wszystkich inwestycji na terenie obwodu. polski - 1.5 proc. Ponad 90 proc .
nakładów ponosi wciąż Rosja.
Wstrzemięźliwość inwestorów jest tym w i ększa. i m
mniejsze firmy biorą w przedsięwzięciach udział. Ostroż
ność bierze się przede wszystkim z d użego ryzyka prowa-

dzenia interesów - twierdzili
zgodnie przedstawiciele polskich banków uczestniczących
w bankowej sesji li Bałtyc kie-

.Obrobka drewna, ·
przemysł \
cełulozowo-papiemiczy

4.7% (49.5 mln USD)
Przemysł maszynowy

4.1% (43.4 mln USD)

Zaliczki i weksle
W zaje mne ro z liczenia s ą
obecnie prowadzone głównie
w walutach wymienialnych,w
oparciu o ceny św iatowe . Przelewy p i eni ę d zy pr zez zagranic:rne banki trw aj ą po kilka
tygodni , co w warunkach rosyjskiej inflacji stawia rentown ość wielu transakcji pod znakiem zapytania.
- Od I kwietnia br. rosyjskie
banki komercyjne nie ograni czają wysokości zaliczek z tytułu kontraktu importo wego mówi! podczas sesji bankowej
II Ba łtyckiego Forum Gospo-

~~~$f~irf;i~~~1 .

I

auaownictwo .

;s.~{{59 ;in usot\

darczego przedstawiciel lmperialbanku z Moskwy. - Jeszcze
do niedawna rosyjscy importerzy mogli nabywać towary niemal wy ł ączn i e na warunkach
przedpłaty, od pewnego czasu
jednak ~osyjskie banki proponują swoim klientom np. forfaiting, czyl i fi nansowanie handlu zagranicznego na drodze
dyskontowania weksli bez prawa regresu, a w ięc na wł asne
ryzyko . Oznacza to - mówiąc
krótko - że nabywca weksla
bierze na siebie cale ryzy ko
zwi ązane z niewypłaca lności ą
importera.

Inne /
26.8% (276.7 mln USD)
S'l'UDIO BOM SK

Nadal jednak wi elu bi znesm enó w uw aża, że naj bezpieczniejszą formą handlu jest
barter. Warunkiem prowadzenia takiej transakcji jest wyrażenie wartości towarów w walucie wymienialnej i rejestracja
kontraktu lub jego kopii w bank u , w c i ąg u 14 dni po j ego
podpisaniu .

Pierwsze polskie banki
W czerwcu br. w Królewcu
otwarto pierwsze zagraniczne
przedstawicielstwo Kredyt
Banku SA. Z polskich banków
je dynie zawieszony w lutym
br. Rol bank mi ał w Królewcu
swe biura. Wzajemne stosunki
bankowe są jednak nadal bardzo wątle .
- Decyzja o otwarciu przedstawicielstwa by ła prostą konsekwen cją ponad 20-krotnego
wzros tu obrotów pomiędzy
Polską a Królewcem, obsługi
wanych przez nasz bank - mówi Joanna Werwińska, dyrektor departamentu Zagranicznego Kredyt Banku SA. - Dla
n iektórych b ankó w z Rosji,
Białorusi i Litwy Kredyt Bank
ustanowi! linie na potwierdzenie akredytyw bez konieczna-

ści deponowa nia środków z
góry. Bank dodatkowo w niektórych przypadkach zapewnia
również finansowanie kontraktów na okresy 90, 180 dni.
Dla polskich biznesmenów
Królewiec jest szeroko otwartymi wrotami do rynku rosyjskiego. W mieście dz i ałaj ą
przedstawicielstwa ok. 20 krajów byłego ZSRR, krajów ubogich w towary, stanow iących
zatem znakomite rynki zbytu.
Na ich terenach zostały zerwane centralnie sterowane wic,:zi
handlowe, dawne przedsiębior
stwa handlowe, sprywatyzowane w spółki akcyjne nie potrafią sobie poradzi ć z zaopatrzeniem.
Przedstawiciele polskich
ban ków u czest n iczących w
bankowej sesji II Bałtyckiego
Forum Gospodarczego byli
zgodni, że najw ięk sze ryzyko
w kontaktach z Rosją ponoszą
przedstawiciele mniejszych
polskic h firm, najmniejsze duże przedsiębiorstwa.

JanKreft

Według rosyjskich danych, kapitał niemiecki finansuje obecnie jedynie 2,2 proc. wszystkich inwestycji na terenie obwodu, polski - 1,5 proc. Ponad 90 proc. nakładów ponosi wciąż
Rosja.
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Świeżutkie wideo

Technologia digital audio przyszłością nagrań na kasetach i dyskach

Nagrani

b

ie apa

(~ ko]
Technologia digital audio, pierwotnie
zastosowanie jedynie w stu·
diach nagraniowych, stosowana jest obe·
cnie pny obróbce nagrań wideo, nadawa·
niu audycji radiowych i szeregu innych
prac, związanych I obróbką dźwięku,
Wzrost jej popularności sprawia 1ara·
iem, ie coraz bardziej zacierają się gra·
nice między czynnościami nagrywania,
obróbki dźwięku i doskonalenia poziomu
1najduląca

nagrań.
rozwiązaniem wykorzystującym technologię digital audio jest Di-

,,Klasycznym"

Znany muzyk i jego równie znana żona, modelka na wernisażu ich wspólnej ltJStawy: malarstwa
Małgorzaty i komputerowych dziel Czesława Niemena.

I

Fot. Paweł Kopczyński PAP/CAF

Canal Plus bardziej dostępny
• Od l października br. program płatnej
kodowanej telewizji Canal Plus można dodatkowo odbierać w ponad 180 sieciach kablowych na terenie kraju .
W sumie Canal Plus znajdzie się w ok.
240 sieciach obejmujących 1J. mln abonentów (obecnie znajduje się w 60 takich sieciach).
Istotną zmianą w odbiorze programu za
pośrednictwem sieci kablowych jest to, że
ich abonenci, gdy zechcą oglądać Canal
Plus, nie będą musieli wypożyczać drogich
dekoderów do odbiorn telewizji (kaucja 199 zł). W ich zastępstwie operatorzy sieci
instalować będą znacznie tańsze urządze
nia odkodowujące - filtry pozytywowe (koszt
20 zł). Abonent Canal Plus opłacałby ponadto miesięczny abonament wynoszący
33,5 zł.
Od pierwszych dni października w sieciach kablowych należących do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Telewizji Kablowej
oglądać można będzie już kilkugodzinną,
niekodowaną część programu Canal Plus.

Canal Plus ma obecnie w Polsce 25 tys.
abonentów. Nadaje przez 20 godzin dziennie, a w piątki i soboty - przez całą dobę.
Swój program rozsyła za pośrednictwem satelity, kilkunastu nadajników naziemnych
oraz sieci kablowych.

TVP podpisuie umowę
z japońskimi stacjami

dziak podpisał umowę o współpracy z dwoma japońskimi stacjami telewizyjnymi - prywatną TV Asahi i państwową telewizją
NHK.
Bezterminowa umowa o współpracy mię
dzy TV Asahi i Telewizją Polską S.A. podpisana została po raz pierwszy. Na dokumencie podpisy złożyli we wtorek - prezes
Walendziak i przewodniczący TV Asahi Kunio lto. Współpraca między obydwoma
stacjami obejmuje m.in. koprodukcję, wzajemne usługi techniczne, wymianę materiałów i personelu.
Umowa o współpracy między Telewizją Polską i NHK istniała od I 969 roku i do
1992 roku przedłużana była co kilka lat.
Podpisana przez prezesa Walendziaka i prezydenta NHK Michio Kawaguchiego nowa, po zmianie statutu TVP, umowa obowiązuje na czas nieograniczony. Podobnie
jak w przypadku TV Asahi, umowa z NHK
obejmuje wymianę programów, koprodukcję, wymianę transmisji satelitarnych, wymianę personelu oraz przepływ informacji
na temat programów.
Prezes Walendziak uznał swą wizytę
~ Japonii za udaną. ,,Dzi<;ki zawartym umo, wom i nawiązanym kontaktom, przed Telewizją Polską pojawiły się nowe perspektywy współpracy międzynarodowej. Japońscy
partnerzy zainteresowani są wspólną produkcją programów dotyczących m.in.
współczesnej muzyki polskiej" - powiedział prezes Telewizji Polskiej SA.

• Przebywający z wizytą w Tokio prezes
Telewizji Polskiej S.A. Wiesław Walen-

Świeżutkie wideo

gital Tape Recording System (DTRS), wyk.orzystany w zestawie Sony PCM-800,
umożliwiającym zapis wielościeżkowy,
praktykowany obecnie w studiach nagrań
jak również stacjach radiowych i telewizyjnych.
Sony wprowadziło ostatnio na rynek taśmę naparowywaną próżniowo metalem;
stanowić ona będzie.część składową nowego rozwiązania, kasety Digital Auilio Master,
wchodzącą w skład seńi DARS. Produkty tej
seńi stanowią przełom N technologii taśm 8milimetrowych, umożliwiając nagrywanie
wyższych częstotliwości przy mniejszej dłu
gości fali. Wyjątkowo cienka warstewka
materiału magnetycznego na miękkim. elastycznym podłożu pozwala przedłużyć okres
użytkowania głowicy. Wyeliminowanie szumów i trwałość taśmy udało się osiągnąć
dzięki zastosowaniu stworzonej przez Sony technologii pokrywania podłoża, znanej
jako DLC (Diamond-Like Carbon). Na nosnik magnetyczny nakładana jest w tej technologii cienka warstwa ochronna. Specjalny środek poślizgowy ułatwia przesuwanie
kasety.
DARS jest ostatnią z serii wprowadzonych przez Sony innowacji w dziedzinie
technik nagrywania; należą do nich także
kasety serii DASV, profesjonalna seria kaset PDP/DAT, MDU Series 3/4" Digital
Master Casettes, dyski kompaktowe serii
CDQ, miniaturowe dyski serii MiniDisc
PRMD i dyski magnetooptyczne MSD-1200.
Sony jest jednym z największych producentów nośników dźwięku używanych do
celów profesjonalnych i amatorskich.

brak luk w nośniku na powierzchni taśmy
i zwiększa jej trwałość mimo forsownej eksploatacji podczas obróbki dźwięku, co jest
szczególnie ważne w przypadku używania
tej samej taśmy do nagrywania i obróbki.
Nowe kasety doskonale nadają się do pracy z camcorderami (Sony EVW-300) i magnetowidami rodziny EVO firmy Sony.
Technologia DLC zapewnia też korzystny
współczynnik poziomu dźwięków do szumów, łagodniejsze przesuwanie kasety.
a w efekcie - mniejsze zużycie głowicy i niż
sze koszty obróbki.
W technologii DLC stosowane są atomy
węgla napylane w naelektryzowanej dodatnio powłoce argonowej. Rezultatem jest wy~
jątkowo regularne, przypominające strukturę diamentu, uporządkowanie atomów
węgla na powierzchni nośnika magnetycznego. Tego typu węglowa warstewka
ochronna chroni nośnik przed uszkodzeniami magnetycznymi, w niczym nie upośledza
jąc zdolności zapisu dźwięku.
Nowe taśmy, o długości 30-, 60- i 90minutowej rozprowadzane są w odpornych na wstrząsy, ,,albumowych" opakowaniat:h. Jednocześnie na rynek
wprowadzane są taśmy wideo z serii
PRO MP i PRO ME o podwyższo
nej jakości zapisu.

Najnowszy typ
produkowanej przez
Sony taśmy. naparoredaguie
wywanej próżniowo
j metalem taśma HMEAD z serii „Hi8 Editor"
Sławomir Bibulski
~~~I zapewnia niemal całkowity
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29 PT 9101 lest nowym produktem.

go moina do kategorii sprzętu
wysoklel klasy. Jest on częścią llnli Match
Line stanowiącej chlubę i wizytówkę Phi·
lipsa.

lOOBYWCA 4 OSCARÓW''!

Kto wrobił
Królika Rogera
Dzisiejsze propozycje wideo można
nazwać familijnymi. choć nie należą do mniej
ambitnych. Oba są prawdziwymi hitami! Tak
„Brzdąca"', jak i „Królika" z jednakowym
zainteresowaniem obejrzą dziadkowie,
rodzice jak i dzieci. To Robert Zameckis
wpadł na rewelacyjny pomysł połączenia
disneyowskiej animacji i tradycyjnego filmu
kryminalnego z lat czterdziestych .
Obejrzyjcie i oceńcie ten niecodzienny
eksperyment kina.
Gdzieś w Ameryce obok ludzi żyją
Animki. Postaci stworzone dla filmu nagle
zaczynają żyć swym własnym życiem. Nie
mogą zmienić wyglądu, ale mają swoje
wnętrze, wcale nie mniej skomplikowane
niż ludzka psychika. Animowane postaci
doznają intensywnych uczuć, kochają i
cierpią. Nieufni wobec św iata ludzi, nie
pozbawieni wad przeżywają swoje tragedie
i rozczarowania. Królik Roger znakomity
aktor. bohater wielu kreskówek ma poważny
problem. Jego żona jest prawdziwą
seksbombą, podoba się nie tylko facetom w
Animkowie, ale i ludziom. Gdy prywatny
detektyw pokazuje Rogerowi zdjęcia żony z
obcym mężczyzną, ten wpada w czarną
rozpacz. Wkrótce potem ów mężczyzna
zostaje zamordowany . Podejrzenie pada na
Królika. Autor owych nieszczęsnych zdjęć człowiek, podejmuje się wytropienia: KTO
WROBIŁ KROLIKA ROGERA?
Pozornie film jest komedią, ale pamiętając
o zabawie, reżyser zawarł tu pewną formę
refleksji.

(ze)

Jest to odbiornik o tradycyjnych proporcjach boków ekranu -4:3. Istnieje oczywiście
możliwość transformacji obrazu do wymiarów 16:9, wiąże się to jednak z wystąpie
niem u dołu i u góry ekranu czarnych pa-

Słowo ..czarnych" warto podkreślić,
gdyż są one prawdziwie czarne wskutek za-

sów.

stosowania ciemnego luminoforu oraz kilku układów elektronicznych znanych z poprzednich modeli telewizorów Match Line tu jednak zmodyfikowanych.
Zalicza się do nich kombinacja układów
pod wspólną nazwą Crystal Clcar. Na to pojęcie składa się między innymi cyfrowy filtr
grzebieniowy, skutecznie eliminujący zja-

Dr Helmut Stein, wiceprezes działu Technology & New Businesses w Nokia
Consumer Electronic.
- Jesteśmy przekonani, że w kategoriach

żemy zapewnić dzięki postę

powloką ochronną
taśm wysokiej ja-

.
,
rzyzo

(opr. ap)

- - --

Na.popu arnie·s_
zy wklasie
wisko przenikania sygnałów niosących informację o treści obrazu (określających jaskrawość jego punktów) z sygnałami określają
cymi barwę. Jest to jedna z cech systemu
PAL, ograniczana dotąd przez stosowanie
tego rodzaju filtrów w procesie emisji programu. Obecnie coraz częściej pojawiają się
one w odbiornikach. Dzięki temu filtrowi
udaje się ograniczyć zjawisko nieprzyjemnej
mory występującej na elementach obrazu

o małych wymiarach i o ażurowej powierzchni . Uzupełnieniem pojęcia Crystal Clear są
też układy ;,.apewniające zmienną prędkość
wiązki elektronów rysującej obrał'.. Dzięki

temu poprawia się kontrast między kolorami
jasnymi i ciemnymi. Poprawie kontrastowości obrazu służy też system Blad. Strech oraz
dynamiczna regulacja kontrastu, będąca wynikiem analizy treści obrazu, zachodzącej
25 razy na sek.undę.

jedno-

głośnie - oświadczył

pom w digitalizacji".
,,Jesteśmy przekonani, że aprobata Nokii stanowi kolejne potwierdzenie wartości MMCD jako nośnika aplikacji multimedialnych - powiedział Dr
Teruaki Aoki, prezes Sony Corporation. Mamy nadzieję, że nasz nowy standard pozwoli Nok.ii pełniej wykbrzystać swoje<loświadczenie w dziedzinie zastosowań technik cyfrowych i telekomunikacyjnych na
rynku elektroniki użytkowej".
,.Philips jest ogromnie zadowolony z faktu, że Nokia.jeden z głównych udziałowców
europejskiego rynku rozwiązań telekomunikacyjnych i elektroniki użytkowej, zdecydowała się uznać i wesprzeć 1ormat MMCD
- dodał J. P. Oosterveld, wiceprezes ds. zarządzania Philips Electronics. - Naszym
zdaniem decyzja ta ma szansę zdynamizować rosnące poparcie, jakie MMCD. zdobywa wśród udziałowców branży elektroniki użytkowej oraz producentów osprzętu
i oprogramowania komputerowego".

kości.

Zaliczyć

podjęta została

właściwie

lety przewyższają plusy innych
proponowanych formatów. Jej
kompatyhilność z istniejący
mi dyskami CD upewnia nas
natomiast, że nasi klienci bę
dą korzystać z największej
liczby udogodnień .jakie mo-

na
popyt na taśmy wideo typu Hi8
było dopracowanie
nowej technologii
znanej obecnie jako „Diamond-Like
Carbon" (DLC),
umożliwiającej pokrywanie cienką

Odbiornik telewizyiny 29 PT 91 OI firmy Philips

To kolejny zwariowany pomysł scenarzysty największego sukcesu kasowego kina ,.Kevina samego w domu··. Tym razem John
Hughes jest również reżyserem i producentem filmu. A tytułowego bohatera gra ...
dwóch aktorów, braci bliźniaków (Adam Robert i Jacob Joseph Wortonowie) czego nie
sposób w trakcie filmu zauważyć.
Bennington Cotwell IV nic ukończył jeszcze roku, a już jest kimś bardzo ważnym.
Urodził się w bogatym domu, ma dumnych
z niego rodziców, opiekuńczą nianię i wszystko czego dusza zapragnie oprócz ... No wła
śnie, oprócz czegoś za czym tęskni najbardziej : prLygodami bohatcr:f jego ulubionej
książeczki. I oto nadarza się okazja, z której
nie sposób zrezygnować. Rodzice zorganizowali małemu Binkowi sesję zdjęciową,
w czasie której malce zostaje porwany dla
okupu. Porywacze nie znają prawdziwych
marzeń chłopca o wolności i przygodzie, nie
przypuszczają więc, że przy najbliższej okazji malec im zwieje i po swojemu zacznie
zwiedzać miasto. To co dla niego będzie jedynie dziecinną igraszką, dorosłych przyprawi o zawrót głowy. Nawet nieczuli porywacze będą drżeć ze strachu podążając krok
po kroku za brzdącem.
film osiągnął szczyty popularności na całym świecie i trudno się dziwić, bo bliżnia
ki w filmie fi:/ 1zc,;;y1\·i$f;ic. w;,jątkov.·e. Nie
ma dla nich sytuacJi trudnych. Odważne, zaradne, uśmiechnięte zdobywają coraz to nowe rzesze wielbicieli na całym świecie. Podobno mają zadatki na prawdziwych
mężczyzn. Póki co jednak realizatorzy nie
mieli do nich pełnego zaufanie i w najniebezpieczniejszych scenach skorzystano z dublerów. którymi były ... mechaniczne lalki (każ
da z nich imitowała inny rodzaj ruchu:
raczk.owanie, siadanie, kopanie). Oglądając
film na pewno nic dostrzeżecie trików technicznych. za to zobaczycie świat oczami
rocznego brzdąca i przekonacie się, że jest
o wiele bardziej fascynujący niż świat dorosłych. Małolaty będą zrywać boki z wyczynów maleńkiego łobuziaka , a dorośli choć
raz z boku zobaczą jak są ... śmieszni.

przyszłej popularności, łatwości produkcji i osiągalno
ści ze względu na cenę.jej za-

Odpowiedzią Sony

·· - .

Brzdąc
wopałacn

,,Nasza decyzja o wsparciu rozwiąza
nia MMCD

Nokia Consumer
Electronic poinformowała o swojej

rosnący

-- - ----- -- ·-

·I

stości.

NOKIA uznaje format
multimedialnego CD
stworzonr. przez
Sony i Philipsa

Sony zapowiada innowacje
w technologii profesjonalnych
&·milimetrowych taśm
wideo

(opr. bp)

decyzji poparcia nowego formatu multimedialnego o dużej gęstości zapisu, MultiMedia CD (MMCD), proponowanego przez
Sony Corporation i Philips Electronics NV.
Nokia zamierza wykorzystać MMCD do
zwiększenia ilości zastosowań swoich produktów z branży elektroniki użytkowej i tym
samym zapewnić im obecność na rynku
w epoce szybkiej ewolucji rozwiązań multimedialnych.
Technologia MMCD wykorzystuje jednostronny dysk kompaktowy. zapewniający
pojemność danych rzędu 7.4 GB przy konfiguracji dwuwarstwowej lub 3.7 GB w przypadku zastosowania dysku jednowarstwowego. Technologia ta jest w pełni kompatybilna
z obecnymi dyskami kompaktowymi CD
audio i CD -ROM. Oprócz możliwości uży
cia go jako nośnika wideo - umożliwia odtworzenie ponad 270 minut filmu w standardzie MPEG-2-quality
MMCD
umożliwia zapis aplikacji komputerowych na
dysku CDR O M
o dużej gę-

Odbiorniki serii Match Line charaktervzują się zwiększoną do 100 Hz częstotliwo
ścią odchylania pionowego. Wynikiem tego
jest zlikwidowanie zjawiska migotania płasz
czyzny ekranu. W połączeniu z techniką Digital Sean likwidującą efekt migotania linii
daje to znaczną poprawę komfortu ogląda
nia telewizji, bo - jeśli pominąć ofertę programową - nie jest ono tak męczące . W model u 29 PT 91 OI udało się w znacznym
stopniu zniwelować efekt stroboskopowy,
towarzys zący szybko poruszającym się
obiektom widocznym na ekranach odbiorników posługujących się techniką Digital Sean.
Technika cyfrowa szeroko stosowana
w nowoczesnych telewizorach najwyższej
klasy pozwala też na uzyskanie takich interesujących funkcji jak ohraz zatrzymany czy
podgląd kilku programów prezentowanych .
w formie obrazów „zamrożonych„ o niewielkim formacie.
Dla osób korzystających często z telegazety bardzo przydatna okaże się pamięć 400
stron tekstu. co w praktyce oznacza s.y,,obodny i natychmiastowy dostęp do każdej
strony oraz podstrony.
Wypada jeszcze wspomnieć o układach
fonii. System siedmiu głośników (2 razy po
trzy głośniki plus głośnik niskotonowy) napędzany jest przez wzmacniacz o łącznej
mocy muzycznej 100 W. Użytkownik ma
do swej dyspozycji kilka wariantów pracy
układów fonii, zapewniających optymalny
dżwięk dla różnych kategorii audycji - od
mówionych po muzyczne.
Aby wygodnie i łatwo posługiwać się telewizorem o takiej liczbie funkcji musiał
powstać prosty, a jednocześnie zapewniający realizację wszystkich możliwości, system zdalnego sterowania. Konstruktorom
udało się tej sztuki dokonać przez zastosowanie odpowiedniego pilota i listy czynności prezentowanych na ekranie telewizora.
Jedna z opcji tego systemu przewiduje moż
liwość pozostawienia wiadomości prezentowanej po urnchomieniu cxibiomika. Przejmuje on więc także funkcję podręczne go
notatnika. Informacje można wpisywać posługując się językiem polskim, a informuję
o tym. gdyż menu tego odbiornika zredagowano w wielu różnych językach o uL.ywanym w kraju nad Wisłą zapominając.
Pilot modelu 29 PT 9101 steruje pracą
wielu innych urządzeń audio i wideo - jeśli
są to produkty Philipsa.
Osoba, która zdecyduje się na wydatek
rzędu 5500 7.1 , może więc liczyć na odbiornik wszechstronny oraz jakościowo niem1ganny. Ciekawostką jest fakt. iż należy on do
najczęściej kupowanych odbiorników w tej
kategorii sprzę tu .

Roman Borkowski

POZIOMO:
a I) słodycz z rulonika,
a7) pobożniś,
b5) metal ten barwi płomień na zielono,
c 1) statek wodny,
c7) dzielnica Gdańska,
d3) trefniś w czarnej masce,
el) figury,
e8) pismo dla dorosłych,
gł) chwast,
g8) prad.
h3) człowiek nie ochrzczony (dla chrześcijan).

i I) jedna z kilku w maluchu,
i7) dru żyna,
j5) przewodniczący gminy we Francji,
kl) ma mięsiste liście zakończone kolcami,
k7) góry przenosi,

PIONOWO:

(ze)

k 169
a7) sojus7 paóstw.
h7) przewodzi bodźce,
c8) wskaźnik samochodowy,
a9) rodzaj gleby,
g9) członek kościoła unickiego,
e!O) wymarły, potężny ssak,
a I I) rodzaj stanu psychicznego,
g 11) droga do przebycia.
Rozwiazaniem krzyżówki jest tylko hasło: 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,JO,J I 12,13,l4,15,16.
Rozwiązanie (hasło) należy przesiać pod
adresem ,Dziennika Bałtyckiego" (konieczny dopisek na kopercie lub karcie pocztowej: A VS- krzyżów ka 169) w terminie 10
dni . Do wygrania są nagrody ufundowane
przez hurtownię komputerową i filmów wideo ARTTCA (sklep: Gdańsk, Grunwaldzka 45): ,,koszyk" dowolnych towarów wybranych w sklepie za I 50zl (stare
1 500 OOO z!/)!

(Z)

al) rubryka WINIEN,
gł) fundament,
e2) podtrzymuje zas ilanie,
a3) w ramie,
g3) przełomowa chwila rozpoczynająca
nowy okres.
c4) gaz szlachetny,
a5) stop żelaza z węglem,
h5) szereg odmian,
1

A
B

c
D
E
F
G

H
I

J
K

2

3

"

.5

Nagrody : krzyżówka 167·
Walkman wylosowała Helena Ronowska, Sopot. ul. Abrahama 5/3.
Gratulujemy! Nagrodę prosimy odebrać w pokoju 20 I b w gdaiiskim Domu
Prasy.
6

7

8

9

10
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TELEWJZ\)REK
§T[ItJEIP JJ{~lfW
• TELEWIZORY, MAGNETOWIDY
• SPRZ(T Hl·FI RENOMOWANYCH FIRM ZACHODNICH
YAMAHA, NAD,PHILIPS, DALI, GALE, CElłVIH·YEGA

~!I}

~lep spoiyway a.t~';;;.I..!, · Sp. z a.u.

NA MIEJSCU STUDIO ODSł:.UCHOWE
.• GDAŃSK. UL KUlOBRZESKA 85/87 ... , .

Gdańsk, ul Kartuska 73 a, t~I. 32-04:41
I

PROMOCYJNA.SPRZ-EDAZ!
OLEJ KUJAWSKI
MAijGARYNA 11 TINA 11

TELEWJZ\)REK
§I[JLIEJP fil1f~l
. ....

.

...

lodówkl, pralki, kuchni •
Ml krofalówkl ,zmywark i
witryny chłodnico, r.amrota,łd

telewizory, 11a911etowldy, ka111ery
radiomagnetofony, aluchawkl, zestawy Hl·fl
wzD1ac11laue, tunery, aD1plltu11ery
odtwanaczo CD, 111a911etofony, korektory
koh111ny, 111ldl-, 1111111·, 111lkro· wlełe
odtwarzacze Walkman, Discman, kasety

··-- · . .

okapy, edkunacu, łeluka
rolloty, 111alak1ery, sokowirówki
opiekacze, ekspresy, frylkewnlce
susr.arkl, 90111,kl, wentyle1tory
klimatpatory, grzejniki olejowe
gemowe, elektrycme, tetwonawlewy

Sony, Philips, Flnlux, Nokia, Panas11nic
Sharp, Akai, Aiwa, Sanyo, Thomson
Elemis, Unlmor, Curtis, Trilux, Samsung
Daewoo, Gold Star, Mitsubishi, GNndig
JVC, BASF, TDK, Raks, Jamo, Sennheiser
Tonsll, Technics, Pioneer, Kenwood

•• • TELEWIZORY, MAGNETOWIDY

• SPRZ{T AUDIO . ..
· do dOfflłl i do samochodu
•TELEFONY'

Polar, Whirlpool, Indesit
Bosch, Siemens, Vestfrost
Zanussi, Candy, Brancłt
Ardo, Mastercook, Amica
Thomson, Zamex, Gorenie
Daewoo, Philips, Rawenta
Samsung, Kenwaod, Braun
Moulinex, Tefal, Zelmer

•Gdańsk-Przymone

~,. Olsztvriska 3. tel. 57· 13·43
•Gdańsi<-Sródmieście
ul. Św. Tró1cy 3. rei. 31 ·90·35

Elbląg

Gdańsk
ul.

Rzęsna 3
(Giełda Towarowa)

ul. Grunwaldzka 2

tel. 38-79-12 w. 336
tel. 38-79·22 w. 336

tel. 33-25·81

tGdańsk·Wr7eszcz

ARTYKUl:Y BIUROWE

ul. Grunwaldzka 76fl8
tel 4/.12·31w327

KiALE'DARZE· •~dó~::nców Wybrzeża

(Giełda Elbląska)

.1996.

1O

tel.26-30-32

tE/bląg

ul.

Słoneczna

4. tel. 33.95.59

GDAŃ~K-VłRZESZCl,

ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

KiM s.c. Gdańsk-PRZYMORZE, ul. Olsztyńska 3, leL/fax 57-13-11

tellfax 41-43-54
ul. Grunwaldzka 139,
tel.41.oo.-01 w.282,
46-00-54

e

Fotele obrotowe

$ Kompleksowe
wyposażenie

biur

NAJLEPSZE CENY, \VYGODNA

~l1R0PfJSKI STASDARD; POLSKIE CENY

CENTRUM
OGRODNICZE

sp. z o.o. w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej 59,

Gdynia Karwiny, ul. Wielkopolska
vis·a~vis Stacji Trzy Korony

[elbl

RHB 7536
ogłasza stosownie

OFERUJE:

do treści

art. 286 kodeksu handlowego
o zamiarze połączenia

DRZEWA I KRZEWY

z Trango li sp. z o.o. w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej 59,

Szeroki wybór, niskie ceny
KOSIARKI DO TRAWY
PltARKI - spalinowe i elektr.
MEBLE OGRODOWE
GRILLE
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
- Rabaty posezonowe Sklep firmowy:
Gdynia, ul. $wlętojańska 130/ IA
Hurtownia:
Sopot, ul. Kopernika 5
tel. 51-26-19
20-77·30

RHB 8138
oraz Poleko sp. z o.o.
w Gdańsku,
ul. Marynarki Polskiej 59,

2, RHB 8852

poprzez przejęcie wym. Spółek
w trybie art. 283, pkt 1

ELBLĄG

ul. Nowowiejska 10A
tel 33-63-72

IDla Sprawdzane

sprzątanie

lvEŁODZIE:ŻOl-VE

ZARZĄD
'

MIASTA GDYNI

ELBLĄG

ul. Akacjowa 4
tel. 33 75-26

- . . -,'.F} ii,ii

ul. Warszawska 58
tel. 32·64·50

Oferty prosimy składać w terminie do 16.10.1995 r., godz. 15.00 w opieczętowanych i zaklejonych
kopertach w Wydziale Eksploatacji, pok. 315, Ili piętro, tel. 20-72-71 wew, 255. Koperta winna być
oznaczona: Przetarg "Uzupełnienie oświetlenia ul. Źródło Marii w Gdyni".
Oferty zostaną otwarte w dniu 17.10.95 r., godz. 1O.OO w pok. 315 na posiedzeniu komisji przetargowej.
O wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

MECHANIKA
-- DIAGNOSTYKA
.JAN RYSZUTA

w

Pierwszy Urząd Skarbowy Gdańsku zawiadamia, ··
że wdniach 9 i 10 października 1995 r. o godz. 11.00 na parkingu
przy ul. Uczniowski&j 52 odbędzie się licytacja ruchomości:
-samochodu osobowego Volkswagen Golf CL o poj. 1600 cm',
rok prod. 1989 - cena szacunkowa 9.500,00 zł.
Wymienioną ruchomość można oglądać na pół godziny przed rozpoczęciem
licytacji w miejscu jej ogłoszenia.
Przed przystąpieniem do licytacji będzie pobierane wadium wwysokości 10%
ceny szacunkowej.
Pierwszy Urząd Skarbowy zastrzega sobie możliwość odwołania licytacji bez
podania przyczyn.

Zarząd

Gminy

Sulęczyno

przetarg drogą negocjacji
na następujące roboty:

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie
uzupełnienia oświetlenia ulicy źródło Marii w Gdyni.
Oferty należy opracować
w oparciu o formularz specyfikacji z załączonym przedmiarem robót.

MECHANIKA PO.JAZDOWA
ZBIGNIEW ZUBIEL

10% :~~ffA

ogłasza

81 ·963 GDYNIA, al. Pttsudskiego 52/54
NIP 586-002-28-60

co 20.000 km

ELBLĄG

Ratusza Staromiejskiego.

Oferty prosimy składać w Ratuszu Staromiejskim
w Gdańsku, ul. Korzenna 33135
do dnia 18.10.1995 r.

DZIECIĘCE

~

MECHANIKA PO.JAZDOWA
TADEUSZ .JAKUBÓW

Kultury

przetarg nieograniczony
na wykonanie usługi:

KURTKlZI~łOWE:

amortyzatory musze
być

RATY BEi ŻYRANTÓW !

ogłasza

lvEĘSKIE

bezpieczeństwa

AUTO CZĘ$Ci • CENTRUM

Nadbałtyckie Centrum
w Gdańsku

TANIO OFERUJE

Amortyzator nr 1

9-21 niedziela 11 ·20 tel. 46 77 87 w. 241, 242

TRANSPORT BEIPtATNY !

kodeksu handlowego.

ZAPRASZAMY I

Al. Rzeczypospolitei 33, Centrum Handlowe „ETC" I piętro

poniedziałek-sobota

.FIRMA HANDLOWA „ASTRO"

sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim,
Przemysłowa

Gdańsk-Zaspa,

SUPER .OKAZJA

RHB 9893 i Karbotech
uL

EURO • NAJWIIKSIE CENTRUM RTV i AGD w TRÓJMIEŚCIE!

- Polecamy własne wzory obuwia zimowego,
. Duży wybór obuwia dla Pań, młodzieży, dzieci (głównie obuwie skórzane,
botki, kozaczki i trzewiki damskie, trzewiki i kozaczki dla dzieci).
• W ofercie posiadamy także tańsze obuwie skóropodobne.
- Nasza oferta charakteryzuje się wzorniczą oryginalnością, dobrą jakością,
różnorodnością asortymentu.
Od lat współpracujemy z najlepszymi dostawcami. Na Państwa życzenie
Przedstawiciel naszej Firmy zaprezentuje naszą aktualną kolekcję.
ZAPRASZAMY .
TATRY 80-286 Gdańsk, Jaśkowa Dolina 78
tel. (058) 41-02-22, 41-10-65, fax 41-13-85

1/ budowy kabla ziemnego,

typ XzTKMXw 4 x 2 x 0,6 o długości
l= 1,7 km w m . Augustowo,
2/ budowy kabla ziemnego,
typ XzTKMw 4 x 2 x 0,6 o długości
l= 0,8 km w m . Borek,
3/ podwieszanie kabla samonośnego,
typ XzTKMXwn 4 x 2 x 0,6
o długości l= 0,8 km .

ELBLĄG

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacen ie wadium w wysokości 1.000,00 zt (jeden tysiąc zt)
w kasie Urzędu Miasta, sala 27 i załączenie dowodu wpłaty do oferty. Zwrot wadium nastąpi
po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wyniku przetargu .

ul. Zagonowa 12
tel 32-82 79

MECHANIKA PO.JAZDOWA
.JAN KAPUSTA
BOGACZEWO
tel. 31-29-23

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w Wydziale Eksploatacji, pok. 309 po wpłaceniu w kasie Urzędu 20,00 zt (dwadzieścia złotych).

OBVVIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDYNI

OBVVIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDYNI
z dnia 25

z dnia 25 września 1995 roku
Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/387/92 Rady Miasta Gdyni w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA w Gdyni podaje do
wiadomości mieszkańców CHWARZNO-WICZLINO, i.c dla wyborów zarządzonych na dzier\
24 września 1995 roku, wybrano następujących radnych:
l, Andrzej Janusz Kieszek
· 48 głosów
2. Alfred Much
· 46 głosów
3. Teresa Halina Mendryk
· 29 głosów
4. Jacek Paleń
· 22 głosów
5. Anna Lidia Majewska
· 19 głosów
6. Anna Anszpenger
- 18 głosów
7. Tadeusz Andrzejewski
- 16 głosów
8. Maria Jolanta Świątkiewicz
- 16 głosów
9. Mirosław Swiszczewski
· 16 głosów
IO. Józef Jan Kiedrowski
- 15 głosów
- 15 głosów
11. Maria Wieczorek
12. Maria Leokadia Murczyńska
· 12 głosów
13. Renata Konecka-Banaszkiewicz
·II głosów
14. Alina Wypych-Żywicka
- IO głosów
15. Władysław Edmund Lehman
· 9 głosów
Wiceprzewodnicząca
19220109121{1

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdyni
Mańola Orlik

ą

września

1995 roku

Na podstawie Uchwały Nr XLVIIl/387/92 Rady Miasta Gdyni w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic MIEJSKA KOMISJA WYBORCZY w Gdyni podaje do
wiadomości mieszkańców LESZCZYNKI. i.e dla wyborów zarządzonych na dzień 24 września
1995 roku, wybrano następujących radnych:
I. Stanisław Janusz Pomianowski
· 36 głosów
2. Genowefa Klimek-Beń
. 24 głosów
3. Grzegorz Paweł Lipski
- 21 głosów
4. Władysław Hilary Humla
- 19 głosów
5_ Danuta Zofia Dubrówko
- 14 głosów
6. Jolanta Iwaszko
- 11 głosów
7. Janusz Stanisław Bogusiewicz
- 9 głosów
8. Jan Cirocki
. 8 głosów
9. Lucyna Grams
. 5 głosów
10. Urszula Irena Weinerowska
. 5 głosów
11. Andrzej Blacha
- 4 glosy
12. Jerzy Dzierża
. 4 glosy
13. Ewa Emilia Kaczkowska
. 4 glosy
14. Jan Koszkul
- 4 glosy
. 4 glosy
15. Mirosław Jan Michalski
16. Gabriela Dorota Rolbiecka
- 4 glosy
. 4 głosv
17. Waldemar Wąs
18. Andrzej Michoń
- I głos'
Wiceprzewodnicząca
19218109121 li

Miejskiej Komisji Wyborc:zej w Gdyni
Mańola Orlik

Roboty nadzorować: będzie Rejon Telekomunikacyjny
w Kartuzach. Negocjacje odbędą się
dnia 13 października 1995 r. w Urzędzie Gminy
w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26 o godz. 11.00.
Informacji w sprawie wymienionych robót udziela

sekretarz gminy pod nr. tel. 815-111 w. 37.

ZARZĄD MIASTA GDAŃSKA
OGŁASZA

KONKURS

na zorganizowanie i prowadzenie wyznaczonych
, placów handlowych ze sprzedaię kwiatów, zniczy i akcesoriów
i
nagrobkowych wsęsiedztwie cmentarzy gdańskich
wdniach 24.10.1995 r. · 2.11.1995 r.
Oferta winna zawierać plan zagospodarowania i
prowadzenia poszczególnych placów
hand lowych.

formę

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu
można uzyskać

w

Urzędzie

Miejskim, pokój 219, tel.

32-38-21 ,
w Wydziale Handlu i Usług
Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,
pokój 219 - do dnia 1O października 1995 r.
Oferty

należy składać

Urzędu

'l Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru oraz
przyczyn.

unieważnienia

konkursu bez podawania

-

TEK 5.10.1995 r.
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

Str.12

4października 1995
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA W GDAŃSKU

ul. Słowackiego 83, tel. 57-55-15, 57-55-63,
fax 41-39-05

s

fi

na wykonanie kompleksowego remontu modernizacyjnego wytypowanych
łazienek hotelowych.
Zadanie obejmuje wymianę wszystkich instalacji, wykonanie nowej izolacji,
wymianę glazury i armatury.

DYREKCJA ROZBUOOWY
MIASTA GDAŃSKA WGDAŃSKU
ul. Słowackiego 83, tel. 57-55-15, 57-55-63
fax 41-39-05

Bliższych

'

Oferty powinny

należy składać

na

Zikres .rzeczowy obejmuję:

Warunki szczegółowe przetargu można odebrać w pokoju nr 21 tut. Dyrekcji,
tel. 57-55-15 wew. 33

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 18.10.1995 r.,
godzina 14.00, pokój nr 6 tut. Dyrekcji. Warunkiem udziału w przetargu jest
wpłacenie wadium w wysokości 5.000,- zł.
Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.

.lastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta i prawo unieważnienia
przetargu. bez podania przyc:zyny.

1

7ransbud-Gdańsk"

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny
(zbieranie ofert) na sprzedaż n/w pojazdów
I. Kamaz 5320
GDA 844A
- P.Ojazd ~cofany w Wydz. Komunikacji
2. Zuraw ZSH·6
GDK 856A
3. Żuraw ŻSH-6
GDA 459A
4. Koparka Menck M-250H nr fabr. 651
5. Przyczepa PN 601
GDE 2979

sprzedaż nieruchomości

Kościerzynie

zabudowanej położonej
przy ul. Drogowców 6.

ogłasza przetarg

· prawo wieczystego użytkowania gruntu o pow. 12 470 m' oznaczonego geodezyjnie jako dziatki nr 17115 i 171/6
· prawo własności do:
- budynku warsztatowego z zapleczem o pow. 518 m'
- stacji paliw i budynków magazynowych o pow. 497 m'
• budynku portierni o pow. 42 m2
Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr 7223 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie.
Cena wywoławcza 200.000,00 PLN+ VAT
w tym prawo wiecz. użytk. 45.000,00
~tąf}ienia..JJ.a..przetargu

zł

1979

7.000

1967
1973
1981
1989

20.000 zł
20.000 zł
20.000 zł
IS.OOO zł

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy
wpłacić w kasie przedsiębiorstwa do dnia 18.1 O. 95
do godz. 9.00.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny lub wybranie dowolnego
oferenta.

w PTSB "Transbud-Gdańskw

od godz. 7 .OO do 14.00, telefon 39-00-71 w . 324.
Jednocześnie

poszukujemy wykonawcy wiaty stalowej
o pow. około I 500 m 2 oraz na rozbiórkę stalowej
konstrukcji hali o masie około 400 ton przy ul. Rzęsnej
można uzyskać

pod nr. tel. 38-77-75.

tel. 52-12-46

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie robót do zrealiiowarua w roku 1995 na terenie
Gdańska -

Zainteresowane przedsiębiorstwa powinny odbierać spccyfikacjr; istotnych warunków
zamówienia publicznego w Wydziale Inwestycyjno-Inżynieryjnym Urzędu Miejskiego w
Wejherowie po uprzednim wniesieniu opiaty w wysokości 10,- z/, którą należy ui.frić w kasie
Urzędu Miejskiego przy ul. Wa/owej 17 w Wejherowie w godz. 9.00-13.00 lub wpłacić na konto
Banku Gdańskiego oddział Wejherowo nr 301888-635-133-1.
Szczegółowych

• zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu
- wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia
• nabywca, który w terminie określonym umową sprzedaży nie u iści ceny nabycia traci prawo wynikające
z przyjęcia jego oferty oraz złożone wadium
• wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia
równej co najmniej cenie wywoławczej
• prowadzący przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uniewaźnienia przetargu
bez podania przyczyny.

DZIAŁKI

Drugi

NA SPRZEDAŻ

Gdańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu

Drzewnego, Gdańsk,
" ul. Rogaczewskiego 9/19, tel. 32-12-41, 32-07-41.

Wodno-Kanalizacyjny

w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27 ogłasza przetargi
nieograniczone na wykonanie:
1. "Połączenia sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego O 100 mm z siecią
wodociągową 0150 mm w ul. Obodrzyców w Sopocie - obejście hydroforni,
o dl. L=25 m".
siecią

istotnych warunków zamówienia można uzyskać w sakr. Zakładu,
adres jw., pok. 80.
Oferty należy składać do dnia 16.10.1995 r. godz.15.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.95 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zakładu .
Zamawiający

zastrzega sobie prawo da unieważnienia przetargu.

ZARZĄD MIASTA WŁADYSŁAWOWA

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
warunkom

przet3!gu z którymi należy zapoznać się w s1edzib1e przedsiębiorstwa
!pokój 17/.
Rozpatrywane będą jedynie pisemne oferty sporządzone na opracowanym przez nas formulanu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z ~
sem "przetarg
04" w sekretariacie przedsiębiorstwa do dnia 19 p 8 1'ernika 1995 r.
Przystępujący do przetargu oferent zobowiązany jest WJ?łacić wadium
w wysokości: 1..500,-zl rozbiórka budynków, wykonanie ogrodzenia,

500.- zł dla ofert o zadeklarowanej wartości robót i usług do 50.000,- zł
na roboty konserwacyjne,
1.000,- zł dla ofert w których zadeklarowana wartość robót i usług
przewyższa 50.000,- zł na roboty jw. oraz opiaty za uzyskanie
matenalów przetargowych w kwocie 10,- zf.
Kserokopia dowodu wpłaty stanowi załącznik do oferty.
Wadium przepada na rzecz PGM jeżeli oferent, którego oferta zostanie
przyjęta uchyli s_ię od zawarcia umowy lub w sposób niedopuszczalny
Ją cofnie lub zm1em.
Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu
20 paldziernika 1995 r. o godz. 12.00 w siedzibie przedsiębiorstwa,
poliój nr 15.

qistrze_ga sit; J!rB~o swobodne_go wyboru ofert., odwolmpa prutargu
jak tez UZ11arua, ze prutBrg rue daIrezultatu bez podarua przyczyn.

na dzierżawę i zagospodarowanie plaż na terenie
administracyjnym miasta Władysławowa /Chałupy,
Chłapowo, Jastrzębia Góra, Ostrowo, Karwia!.
Oferty powinny zawierać:
1. Opis przewidywanych rodzajów dziablności.
2. Pran zagospodarowania terenu /projekty, zdjęcia/.
3. Przewidywane nakłady i tenniny realizacji inwestycji.
4. Prop<mowany okres dzierżawy.
5. Podstawowe dane o oferencie /fonna prawna. wykazanie
wiarygodności/.

Informujemy, że Rada Miasta Władysławowa Uchwałą
Nr VIII/58/94 wprowadziła jednolity system ratownictwa
obejmujący wszystkie kąpieliska.

•

Oferty prosimy_składać pod adresem Urzędu Miejskiego
we Władysławowie, ul. Hallera 19
w terminie do 13.10.1995 r. do godz. 15.00.

• do spraw

Informacji udziela Pełnomocnik

Skarbowy w

Gdańsku

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1
1
1

zawiadamia,

że:

plaż, tel. 741-141.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 16.10.1995 r.

ul.

Kołobrzeskiej

nieruchomości:

3100,00
7000,00
3400,00
400,00
2700,00

w dniach licytacji w godz. 9 .30-10.00 na terenie parkingu.

2. w dniach 9, 1 O i 11.10.1995 r. o godz. 11.30 na terenie Drugiego

Informacje i ofe1tx.;.

"Połączenia sieci wodociągowej w ut. Malczewskiego z
w ul. Sienkiewicza w Sopocie, przewodem 0100 mm o dl. L=203,0 m".

Urząd

Ruchomości można oglądać

* w GDYNI, ul. Hutn.icm, pomiędzy ul. Pucką
,
a ul. Dachnowskiego
* w GDANSKU, ul. Okrąg

2.

Publiczne otwarcie i prezentacja ofert nastąpi w dniu:
27 paMziernik.a 1995 r. o godz. JO.OO w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

1. przyczepna N-1200 GKX 6080
2. samach. dostaw. MERCEDES 307 GKY 9876
3. wózek widłowy Balcancar elektryczny
4. przyczepa towarowa Kempik GKV 1380
5. samochód osobowy Fiat 125p

- prawo wieczystego użytkowania do 2089 r.
- uzbrojone i nie uzbrojone ,
- zabudwane i nie zabudowane,
- powierzchnia od 1000 m 2 6500 m-,
- dzielnice przemysłowo-handlowe:

Zakład

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera 8
do dnia 27 października 1995 r. do godz. 9.00.

przy ul. Uczniowskiej 52 zostanie przeprowadzona licytacja

Termin wykonania· do dnia 30.11.95 r.

Składane ofertv powinny odpowiadać szczegółowym

informacji na temat ww. zamówienia udziela Wydział
Miejskiego, pl. Jakuba Wejhera 8, Wejherowo, tel. 72-34-23.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest inspektor Ryszard Kami n.

1. w dniach 9, 10 i 11.10.1995 r. o godz. 10.00 na terenie Parkingu Strzeżonego PANTA SC w Gdańsku

Specyfikację

- ul. Polanki 92
- ul. Westerplatte 17 - lokal użytkowy
- ul. Dolne Młyny - Potokowa 16
2. zabezpieczenie terenu wykonania ogrodzenia
- ul. Startowa 17
3. roboty konserwacyjne budynków w m-cach listopad
- grudzień 1995 w zakresie instalacji
-c.o .. c.w.
- wod.- kan. i gazowej
w Rejonach Obsługi Mieszkańców 5, 6, 7, 8, 9.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:
- wpłacenie wadium w wysoko.{ci 3.000,- z/ (trzy tysiące złotych) na konto
Banku Gdańskiego oddział Wejherowo nr 30 J888-635-139-329,
- udzielenie 36-miesięcznej gwarancji na wykonańe roboty,
- wypełnienie kwestionariusza ofertowego oraz złożenie odpowiednich dokumentów i
o.5wiadczeń .

Inwestycyjno-Inżynieryjny Urzędu

Oliwy:

1. rozbiórka budynków

Termin realizacji zamówienia: do końca 1995 roku.
Szczegó!owe określenie wymagań zawarte zostało w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia publicznego. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązków
preferencji krajowych .

Dferta..po.winna zawierać:

Gospodarki Mieszkaniowej

Gdańsk-Oliwa - 2.akład Budżetowy
siedzibą przy ul. Piastowskiej 7 w Gdańsku Oliwie,

i budowę sieci kanalizacji sanitarnej moo wraz z pnyl4czami
w ulicach.· Stefczyka. Ceynowy. Mestwina. Świętopełka i Chmielewskiego
w lftdherowie.

iest·

- nazwę, siedzibę i status prawny oferenta
· oferowaną cenę i sposób zaptaty
- oświadczenie, iż oferent zapoznat się i przyjąt bez zastrzeżeń warunki przetargu
- zobowiązanie do pokrycia przez oferenta optat związanych z przeniesieniem prawa własności tj. opłaty
notarialnej, sądowej i skarbowej
Otwarcie ofert nastąpi w dn. 20 października 1995 r. o godz. 11.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa w
Kościerzynie przy ul. Drogowców 6.

nieograniczony na:

modernizacię

- wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej do kasy Przedsiębiorstwa lub w postaci czeku
potwierdzonego najpóżniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu
- złożenie w sekretariacie Przedsiębiorstwa oferty pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "przetarg"
w terminie do dnia 13 października 1995 r.

Do ceny sprzedaży doliczamy podatek VAT
w wysokości 22%.
Oferty należy składać w sekretańacie przedsiębiorstwa
do dnia 17. I O. 95 do godz. 15.00.
Przetarg (komisyjne otwarcie ofert) odbędzie się dnia
18. I O. 95 o godz. I O.OO w siedzibie przedsiębiorstwa .

Przedsiębiorstwo

GMINA MIASTA WEJHEROWA
reprezentowana przez Zarząd Miasta
Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo

nieograniczony przetarg pisemny

ul. Jedn. Robotniczej 253

Informacje dot. konstrukcji

- rozpoczęcie: listopad 1995 r.
· zakończenie: listopad 1997 r.
Dokumentację techniczną oroz warunki szczegółowe przelargu można uzyskać w pokoju nr 21 tut. Dyrekcji,
lei. 57-55-15 wew. 34. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.10.1995 r. do godziny 14.00 wrkoju nr 6 tul. Dyrekcji.
Warunkiem udziału w przetar~u jesl wpłacenie wadium w wysokości 1O.OOO z .
Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.
Zastrzega się prowo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Erze.dm.i.Q/e.m ~prz_edaźy jest:

- rozpoczęcie: październik 1995 r.
- zakończenie: maj 1996 r.

z

Przewidywane terminy realizacii:

płatności

zamkniętych

w

Przewidywane terminy realiz.acji;

środki można oglądać

Zakres rzeczowy obeimuie:
- rozbudowę budynku szkolnego - 3.730 m1 p.u.
- modernizację części istn iejącej - 921 m2 p.u.
• uzbrojenie i urządzenie terenu
Przetarg ogranicza się do oferentów specjalizujących się w realizacji obiektów budownictwa
mieszkaniowego i ogólnego oraz osiągających przeroby roczne w wysokości 2.000.000 zł.

Drogowo-Mostowych
w Kościerzynie, ul. Drogowców 6

ogłasza

- kanał sanitarny 0 0,25 m długości 233 m
- kanał sanitarny 0 0,20 m długości 852 m
- kanał sanitarny 0 0,15 m długości 403 m

•
J

Przedsiębiorstwo Usług

- posiadających doświadczenie w realizacji robót uzbrojeniowych
w ciągach ulicznych
- osiągających przerób roczny powyżej 1.000.000,- zł

Ww.

w

przetarg ogranic:z:ony na kompleksową reali:z:acię :zadania
inwestycyinego pn. "Ro:z:budowa S:z:koły Podstawowei nr 86
w Gdańsku-tostowicach, ul. Wielkopolska 20.

kopertach z napisem "łazienki w sekretariacie dyrekcji hotelu
w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia.
Dyrekcja hotelu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dodatkowych
negocjacji a także do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
O wynikach przetargu powiadomimy oferenta indywidualnie.

pnetarg ograniczony na kompleksowe wykonanie kanalizacji
sanitarnej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej w Gdańslu
Wrzeszczu w ul. Grzegorza z Sanoka, ul. Wrzeszczańskiej
i ulicy I<lonowicza.

Gdańsk,

zawierać:

1. stawkę rbg netto i stawki narzutów
2. sposób rozliczenia, okres gwarancji, warunki
3. projekt umowy
4. krótką informację o firmie i referencje
Oferty

z

PTSB

informacji udzieli kierownik działu technicznego, telefon 51-00-41 w. 281
w godz. 10.00 - 12.00.

Cli

Urzędu Skarbowego w Gdańsku przy

43 zostanie przeprowadzona licytacja

1. spawarka BESTER STA-225 nr 57354
szt. 1
2. piecyk gazowy nr 169300498
szt. 1
3. komputer APPA
drukarka nr 012590
klawiatura nr M920130623
monitor nr 10901887
kpi 1
4. regał dwudrzwiowy I drzwi z szybą
szt. 2
5. regał z szufladami
szt. 1
6. regał dwudrzwiowy
szt. 1
7. regały magazynowe metalowe
szt. 4
8. kserokopiarka CANON FE-2
szt. 1
9. monitor M-90137473
szt. 1
10. kserokopiarka MITA DC 1855
szt. 1
11 maszyna do pisania ręcz. Łucznik
szt. 1
12. maszyna do pisania OPTIMA 3004
szt. 1
13. fax PANASONIC KX-F90
szt. 1
14. aparat telef. ELEKTRON
szt. 1
15. fotel biurowy podwójny
szt. 2
16. fotel biurowy
szt. 2
17. fotel biurowy obrotowy
szt. 1
18. biurko z szufladami
szt. 1
19. stolik biurowy z półką
szt. 1
20. regał z drzwiami w części doin.
szt. 1
21 . urządzen ie do badania spoin
kpi. 1
22. szafka
szt. 2
23. szafka z drzwiami i jedną półką
szt. 1
24. regał z szufladami i półką
szt. 1
25. szafka otwarta z półkami
szt. 1
26. części samochodowe do Peugeot 1500 pozycji o wartości 97.747,00

ruchomości:

550,00
335,00

535,00
305,00
50,00
150,00
680,00
750,00
75,00
3790,00
290,00
400,00
575,00
150,00
1715,00
840,00
220,00
165,00
55,00
135,00
3700.00
135.00
70,00
120,00
55,00

Ruchomości można oglądać

w dniach licytacji w godz. 11 .00-11.30 na terenie
Uwaga: pozycja 26 (części samochodowe) sprzedawana w całości.

Urzędu.

3. w dniach 9, 1O i 11.10.1995 r. o godz. 14.30 na terenie warsztatu samochodowego w Gdańsku
przy ul. Grunwaldzkiej 417 zostanie przeprowadzona licytacja
1. napełniacz oleju TOTAL
2. przyrząd do geometrii kół
3. maszyna do badania hamulców
4. prasa hydrauliczna
5. agregat sprężarkowy Wan-4
6. podnośnik samoch. 403-A 3, ST
7. podnośnik samach. SD0-2,5 2.5T
8. podnośnik samach. SD0-2,5 2.5T
9. regulator świateł Polmo-Poznań
10. urządzenie do zdejmowania opon pneumatyczne 112F nr 0192
11 . wyważarka do opon OTC-2000
12. szlifierka dwutarczowa
13. dializer A-18301 nr 910370

szt.
szt.
kpi.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ruchomości:

800,00
2700,00
17 ooo.oo
1000,00
1200,00
1700,00
3000,00
3000,00
150,00
2700,00
1500,00
240,00
1800,00

Ruchomości można oglądać

w dniach licytacji w godz. 14.00-14.30 na terenie warsztatu .
We wszystkich przypadkach należy wpłacić wadium w wysokości 10%.
Uwaga: Preferowani przy licytacji będą nabywcy całości.
Komornik Skarbowy
R-2456

ZAPRASZAMY DO NA5ZYCH BIUR OGŁOSZEŃ

Gdllń1k, te/.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00·18. OO, fax 46-35-68 cafą dobę; Gdyn/11, tel. 20-08-32, 20-04·79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51·54·55 w godz. 8.00·16 .00; Elbl~g. tel.lrax 32-70·94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; PrutuCZ Gd11ń1k/, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8 .00 - 16.00; Tczr,w, tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00- 16.00; Slal'OfJllrd Gdal11k/, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

A

SUPEREKSPRESY na czwańek 5.10.95 r. przyjmowane są w:
Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, w biurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1słowa • 2,88 zf

Cena netto L®Wa; 1.9.trf., C.Pflrt,1;;~;rFWNYM BIURZE OGłOSZEN ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WPIĄTEK 6.10.1995 r.
- ·'
•
1,92 zt, Cena netto 1słowa w ogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Gina netto 1
Dziennik Ba1Tycki piątek + Wieczór 1-4,ytlrzeża wyd. zwykle 1,87 zt, Dziennik Bałtycki piątek + Wieczór Wybrzeża wyd. mag. · piątek 2, 15 zJ

aa ·
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I

AGENTA ochrony· konwojenla,
kwaffikacie, Agentja 'Cobra", 4343-06
AGENTA ochrony· konwoien·
la, kwalifikatje, Agerqa 'Comandos", 46·11-50
AGENTÓW ubezpieczeniowych
za!rudnię, przeszko'ę 53-21 ·37
ASYSTENTKĘ zalrudni firma prywatna. Wymagania: wiek do 35
lal, biegła znajomość obsługi
komMera oraz języka angiels~ego. Oferty pisemne· życiorys oraz
królki o~s doświadczenia zawodowego 'Emu· p. A.Białek 80384 Gdańsk ul. Mści~
ASYSTENTKĘ ze znajomością
komputera, języka włoskiego i
angielskiego, dyspozycyjną, mile
widziany własny samochód zalrudni firma polsko- wioska. 51-03·
99, 51·24 56

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEJ NOWEJ RUBRYKI.
Czytelnicy piszą

Odpowiedzi prawnika
• specjalisty prawa pracy
Dzisiaj na pytania związane z rynkiem pracy odpowiada dr
Waldemar Uziak z Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdań
skiego.
1 . Zawarłem z pracownicą umowę na czas określony. Nie chcę
jej przedłużać. Tuż przed okresem wygaśnięcia umowy pracownica dostarayła mi zwolnienie lekarskie. Czy okres umowy przedłuża się o czas choroby? Co może spowodować
przedłużenie się okresu trwania takiej umowy?
Umowa rozwiąze się w uzgodnionym terminie. Kodeks pracy
nie przewiduje przedłużenia czasu trwania umowy okresowej
w razie niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby.
Trzeba podkreślić, iż rozwiąza nie stosunku pracy nie oznacza
zakończenia wypłaty zasiłku chorobowego
Jedyny przypadek przedłużenia okresu trwania umowy o pracę
zawarteJ na czas określony lub na czas wykonywania określo
nej pracy reguluje przepis art. 177, par. 3, k.p .. umowa, która
uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży ulega
przedłużeniu (automatycznie, z mocy prawa do dnia porodu).

2. Czy okres zatrudnienia na umowę zlecenie, od której zakład
płaci składkę na ZUS, wlicza się do emerytury 7
Tak. Jest to okres składkowy, który jest wliczany do stazu ubezpieczeniowego w różnych systemach emerytalnych, np. w systemie pracowniczym.
3. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Bylem zatrudniony na
czas nie określony. Mój staż pracy wynosi ponad1 O lat. Jakie
przysługują mi prawa i świadczenia?
Okres wypowiedzenia w pana sytuacji trwa trzy mi esiące i może się zakończyć Jedynie ostatniego dnia miesiąca (art. 36, par.
1 i 3 k.p.). W trakcie biegu okresu wypowiedzenia przysługują
Panu 3 dni zwolnienia z pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) w celu poszukiwania nowego zatrudnienia

po stronie pracodawcy (nie wspomina Pan o jego przyczynach),
to przysługiwałaby Panu odprawa pieniężna .

tek. Jaką umowę powinnam podpisać?
Rodzaj pracy, którą zobowiązuje się Pani wykonywać, wskazuje, iż liczy się tu efekt: rozniesienie ulotek. Byłaby to zatem
,, umowa I ezultatu", czyli umowa o dzieło. Jest to umowa prawa cywilnego Osoba zamawiająca wykonanie pracy nie ma

BLACHARZY samochodowych
(wy~walifikowanych znajomość
ramowego systemu napraw karo·
serii) zatrudni Auto· Serv.is· Pól·
noc, pn.- pt. wgodz. 16 00-18.00
lel.43-04-75
BUDOWLAŃCA- prac. fizyczny,
tel. 32·34·61
CIEŚLI, dekarzy, ~nka•zy, spa·
waczy gazowych, zatrudni Kom·
bud, 290~-7_89_ _ __
CIE$Li. m~rarzy, zbrojarzy i spa·
wacza zatrudni PB 'Kombud'
Gdańsk· Ujeścisko, Łódzila 3, 32·
·ew_.~6_ _ __
14-13w-"
DEKARZY, alpinislów. malarzy.
52-44·21 w. 218, 222, po 17.00
43·17-07
DEKARZY, malarzy, murarzy.
glazurników, hydraulika z uprawnieniami, spawacza gazowego,
56·30-34 po 18.00
DORADCÓW ubezpieczenio~. 20·95-78, 1000· 16.00
DORADCÓW ubezpieczenio·
wych· kandydatów poszukuje
Commercial Union przedslawi·
cielslwo Sopot, 51-74·76
DZIEWIARKI, 21 ·84·81
EKSPED I ENTKĘ· cukiemia, 51·
30-47

EKSPEDIENTÓW zalrudni Salon
Mody Męski~. wyksztalcenie śre·
drne, wiek do 30 lat, 41 ·52·61 w.
254
ELEKTRODRĄ2ACZ, frezer, to·
karz, śiJsarz, '.el. 25-16·20
ELEKTRONIKA z dośwaidcze·
niem do serwisu radioodlwarza·
czy samochodowych oraz do
działu sprzedaży zatrudni zakład
w Gdańsku Wymaganae min.
średnie wykształcenie. jęz angielski, do 35 tat. Tel.31-77-46
ELEKTRYKA 'złotą rączkę' ze
znajomością podstaw e'ektroniki,
dyspozycyjnego zatrudni lirfl'a
szwedzka. Oleny pod adres:
Astona Sp. z o.o, 80-845
Gdańsk. ul Dyrekcyjna 6
FAVZJERKĘ damską, 47·65·38
GEODETÓW, geodetki zglosze·
n:a Apeks, ul. Matejki 6pok. 228
goili. 8.00-16.00
HANDLOWCA, "Topus", Gdańsk·
Le!niewo, Wielopole 6, 43-15·21

Miasta Gdyni

JEŚLI

"Działki Leśne"

WSRANtr CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYKÓW.
WYMAGANIA:

'.1

Peplińska)

każdą środę. Następny artykuł

OFERUJEMY:

OFERTY WINNY ZAWIERAC:

Kandydaci zgfaszający się do konkursu winni przedstawić: W
;
- podanie,
- odpis dyplomu, odpis prawa wykonywania zawodu, odpis •c.
posiadanych specjalizacji,
- kwestionariusz osobowy,
- opinię o pracy z ostatnich 3 lat pracy zawodowej,
- oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe.

tej ru-

0

POSZUKUJE
ADMINISTRATORA SIECI NOVELL. I
~:~

i

Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia i Opieki Spo- :]
Gdyni, ul. Piłsudskiego 52/54

I
-~y

Wymagania: - znajomość sieci Novell, urządzeń i programów telekomunikacyjnych, systemów zarzą- N
dzania przedsiębiorstwem /MIS/, baz da- 1
"
nych /WINDOWS, EXCELL, ACCESS/

łecznej Urzędu Miasta
z adnotacją KONKURS.

-

..

NIE BOISZ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI,

JESTEŚ DOBRYM ORGANIZATOR EM,

NowoczESNA, DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA
PROD UKUJĄCA

OFERTY: "GAMA-SAN"

SIĘ FIRMA

Kierownika Administracyinego

Polski e

TO STANOWISKO

DOZORU TECHNICZNEGO ORAZ DOZORU NAD TRANSPORTEM .

tele»'izory

KONKURS OFERT NA STANOWISKO:
OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA KOMPLEKSOWY NADZÓR

Z-cy Szefa Produkcii

NAD PROCESEM TECHNOLOG ICZ NYM
NA STANOWISKO

Do OBOWIĄZKÓW OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU
NALEŻEĆ B~DZIE PRZEDE WSZYSTKIM PRZYDZI ELANIE ZADAŃ PRODUKCYJNYCH ORAZ
BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ, NADZÓR NAD MAGAZYNAMI,
WSPÓŁPRACA Z ZAOPATRZEN IEM.

TECHNOLOGA

Oo KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: WYKSZTAŁCEN IA WYŻSZEGO ELEKTRONICZNEGO,

WYKSZTAŁCENIA WYŻS Z EGO ELEKTWN ICZNEGO,

PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ, UMIEJĘTNOŚC I PRACY Z KOMPUTER EM, A TAKŻE ZOOLNOŚCI

ODPOWIEDZIALNOŚCI, SAMODZIELNOŚCI W DZIAŁANI U

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

ORGANIZACYJNYCH, ANALITYCZNEGO MYŚLENIA, SAMODZIELNOŚCI

PARKIEM SAMOCHODOWYM, OB IEKTAMI I ICH BEZPIECZEŃSTWEM.

Oo KANDYDATÓW OCZEKUJE MY Z NAJOMOŚC I PROBLEMATYKI BUDOWLANEJ,

~~ Polskie rele-,..,i z ory

ZATRUDNI
OGŁASZA

W EKSPANSYWNEJ, DYNAMICZNEJ, STOSUJĄCEJ N OWOCZES NĄ F ILOZOFIĘ
DZIAŁANIA FIRMIE PROD UKUJĄCEJ WYSOKIEJ KLASY TELEWIZORY

NALEŻEĆ BĘDZIE M.IN.:

~•~TRI LUX

-•-.TRI LUX
~~

NA STAN OWISKO

Do O BOWIĄZKÓW OSOBY ZAJ MUJĄCEJ

I

OFERUJEMY INTERESUJĄCĄ PRAq W MŁODYM ZESPOLE, DAJĄCĄ DUŻE MOŻLIWOŚCI

DAJJ\CĄ DUŻE MOŻLIWOŚCI SAMOREALIZACJI I AWANSU ZAWODOWEGO.

Oferty z c.r. i fisiem motywacJjnym prosimy składać
wsiedzibiefirmy: Proelco s-ka z o.o.
Pruszcz Gdański, 11!. batalionów Chłopskich J
tel. 82-20-5] w. 109

Oferty:::. c.i·. i listem mo'ywacyjnym prosimy składać
w siedzibie firmy: Proelco s-ka z o.o.
Prus:::.cz Gdatiski, ul. Batalionów Chłopskich I
tel. 82-20-53 w. 109

Oferty z c.v. i listem motywacyjnym prosimy składać
w siedzibie.firmy: Proelco s-ka z o.o.
Pruszcz Gdmiski, ul. Batalionów Chlopskich 1
tel. 82-20-53 w. /09

J

·;
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CENTRUM DYSTRYBUCJI
LECH Browary Wielkopolski S.A.
w POZNANIU
SEAFOOD

Gdynia

l !

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów
poszukuje kandydata na stanowisko:

11

I

......,.",.": ,

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie

"';=~p,owad,eoi, "'""''""·obsługi kom:::·· I
piśmie

Pros,my o osobiste zglaszan,e się od pon,edzialku do czwartku godz 900- 1200
ul. Chmielna 54/57. 80-748 Gdańsk. fax 3 1 42 17

POSZUKUJE

Nasz sukces zmieni
Twoje życie.

wła

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów

1 i poszukuje kandydata na stanowisko:

ASYSTENT D/S ADMINISTRACYJNYCH

- znajomość zagadnień księgowych
- b. dobra znajomość j . angielskiego w mowie i
- umiejętność nawiązywania kontaktów

WILBO-SEAFOOD

ściwego

I

KOORDYNATOR DIS REKRUTACJI

! Oferujemy samodzie l ną pracę

! i atrakcyjne wynagrodzenie
WYMAGANIA:
- znajomość rynku budowlanego
j
kontaktów
!
umiejętność nawiązywania

- mile widziana

!

!!
!

pracowników przeładunkowych
z uprawnieniami na wózki elektryczne
i spalinowe (sztaplarki)
montera maszynistę urządzeń
chłodniczych z uprawnieniami SEP
zdrowia

R-2437A

zatrudni

MERCHANDISERÓW
do prowadzenia d zia łań rynkowych na terenie
·
Polski Północnej.
Wymagania:
- wiek do 30 lat
- wykształce ni e minimum średni e
- uregulow any stosun ek do słu żby w ojskow ej
- własny samochód

Przedstawicieli handlowych
ds.reklamy
dynamicznych, pozytywnie nastawionych do siebie i swojej pracy,
lubiących nawiązywać i podtrzymywać kontakty z ludźmi,
otwartych na nowe doświadczenie.
dzisiaj odpowiedz sobie na pytanie, czy chciałbyś pracować
w firmie z przyszłością, w sympatycznym zespole, z możliwością
awansu i dalszego rozwoju zawodowego, otrzymywać atrakcyjne
wynagrodzeoie, cr,y chciałbyś pracować w marketingu
i być jednym z nas.

Już

Zad..cwoń

d,-iriaj w godz. 9.30- /6..JO
tel. 46-29-46, 46-.17-11, .J/-80-/ 7
lub pr~i:rlij .nmją r!fertę wra;; :::e ,cr(i(ciem
pod adres:
Super E1pr.•ss Odd..7a/ w C,aansJ.11
Targ Dr::;e11ny /2114

Szczegółowe informacje
- telJfax (O 58) 52 31 31 w godz. 8.00-16.00, 8747rosr,

angielskiego

L ----·-·

Firma General Bottlers jest dystrybutorem napojów z rodziny PEPSI.

W związku z rozwojem finny poszukujemy
pracowników na następujące stanowiska:

• sprzedawca
• pomocnik sprzedawcy
Od kandydatów oczekujemy:
I . Katcgoni •.C'" prawa jazdy
2. Swiadectwa kwalifikacji
3. Doświadczenia w handlu
4. Łatwości nawi,jZywania kontaktów
5. Dyspozycyjności

Oferujemy pracę w amerykańskiej, dynamicznie rozwijającej się
finnie, w bardzo młodym zespole, atrakcyjne warunki pracy i płacy
uzależnione od wyników, możliwość awansu.
. Chętnych do pracy prosimy o nadsyłanie listu motywacyjnego. życiorysu ze zdJęc1em pod adresem:
General Bottlers

80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 21/23

80-886 Cdotisl

1

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

znajomość j .

Prosimy o osobiste zgłaszanie się od poniedziałku do czwartku godz. 900-1200
ul. Chmielna 54/57. 80-748 Gdańsk. fax 314217

Druga co do wielkości gazeta ogólnopolska poszukuje

Wilbo-Seafood sp. z o.o.
ul. Hutnicza 22
81-061 Gdynia
tel. 23-00-01 wew. 121

DECYZJI

OFERUJEMY INTERESUJĄCĄ PRACĘ W MŁODYM ZESPOLE,

R-2516

książeczka

PODĘJMOWANIU

I SYSTEMATYCZNOŚCI W DZIAŁANIU.
SAMOREALIZACJI I AWANSU ZAWODOWEGO.

Supersam BOM!.

Wymagana aktualna

,a '

18639103

N OWOCZESNA, DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ FIRMA
PRODUKUIĄCA WYSOKIEJ KLASY TELEWIZORY

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE OFERT

G TRI LUX

Gdańsk 5, P.0. BOX 149

WYSOKIEJ KLASY TELEWIZORY

POSIADASZ SAMOCHÓD I TELEFON

• • Polskie rele-,..,i z ory

- WIEK DO 35 LAT
- MINIMUM ŚREDNIE WYKSllAtCENIE
· DYSPOZYCYJNOśC
- UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓłPRACY ZL UD2MI
- POSŁUGIWANIE SIĘ WŁASNYM SAMOCHODEM
· ATRAKCYJNE I STABILNE WARUNKI ZATRUDNIENIA
· SZKOLENIA PROFESJONALNE
-C. V.
- DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZATRUDNIENIE
- EWENTUALNE REFERENCJE

Firma "GAMA-SAN"

Regulamin konkursu do wglądu w Wydziale Zdrowia
UM Gdyni.
Termin składania ofert upływa w ciągu 30 dni od daty
ukazania się ogłoszenia.

ODP 0 WIAD A Ci;R;:c"; w M toDYM ZESPOLE,

s.c.

CHODAKOWSKI-MALKIEWICZ & SŁAWOMIR KENSICKI
81-879 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOśCI 606/610, TEL. 51·32·14 w. 12, 32, 57
PAWEŁ

.;,
Wymagane kwalifikacje kandydata:
- Kierownikiem Przychodni winie n być lekarz lub lekarz .
dentysta mający prawo wykonywania zawodu w Rzeczy- ·•·
pospolitej i co najmniej 5-letni staż pracy.

obowiązku ubezpieczenia wykonawcy dzieła.

(Opr. A.

M.P.S.

MALARZA tapetującego, 32·83·
88
MALARZV, 46·47-60
MALARZV, katelkarzy, murarzy,
dekarzy, 2190·57
MASARZY, Siraszyn, Leśna 1,
lei. 82·89·18
- - -- - MASlYNISTKI kompulerowe- firma zSopotu, 51-07·75
MGR larmagi, 297-170
MŁODĄ osobę do prac biuro·
wych, wymagany język a'lgielski I
memiec~. 276·3141do 317
MŁODYCH, Wrzeszcz, 415-633
MŁODYCH, zdecydowanych
llOOzt,316-818
MŁODYCH na siale 600 tys
dzienni€, 562-867
MONTERÓW, samodzielnych, z
woj. gda:iskiego i elbląskiego do
uszczelniania okien wsys1emie
'Euro- Strip", 51-09·84, 53·93-49
MONTERÓW instalacji przemysłowych i spawaczy oraz absolwenJów wzawodzie monter instalacji przemyslOW)'Ch- zall\Jdni fir·
ma, lei. 475-131, 475-471, 39·05·
31
MONTERÓW kadłubowych· ślu·
sarzy, lei. 37-36-77
MONTERÓW rurociągów ślusa·
rzy- spawaczy okrętowych, spawaczy PRS, monterów kadłuba,
20-41-72
MURARZA- tynkarza. malarza,
robolnika budowlanego. 57-7320, 18.00· 1S.OO
MURARZY, kalelkarza, hy·
draulika na zloceme, PUB, 21 ·80·
21 w 30012 OO· 14.00
MURARZY, malarzy, posadz,arzy. wykladziniarzy. 47-82·22 w.
17-08

PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
Gdynia, ul. Warszawska 28

ORGAN IZACJA RUCHU NA TERENIE FIRMY, NADZÓR NAD INWESTYCJAMI,

pracowników przetwórstwa

INlYN!ERA zl)'ak1yką znająceg:,
zagadniema meblarslwa i stolarki
otworowej zatrudni od zaraz firma
prywalna. Zgłoszenia wsekreta·
riacie li1my PPU 'Lokata",
Gdańsk, Struga 16
KAFELKARZY, dobie warunki, na
stale, 56-!'.i·14 _ _ __
HANDLOWCÓW- kierowców do KANDYDATÓW na doradców
ubezpieczeniowych, minimum
SJlraw sprzedaży kawy, ~-55-43
średnie wykształcenie poszukuje
próbny.
HANDLOWCÓW. Okres
nowo powstający oddział Com·
umowa o pracę, alrakcyjne wa- mercial Union wGdyni, 20·53·70,
runki. Konlakt. 21-13-66, Seb~ 20-80·30 wew. 2
HANDLOWCÓW zsamochodem,
KELNERKI na statliu, 3h53·35
Elb~g 32·14-51
KIEROWCĘ, prawo jazdy kat.St
HARTOWNIKA z 5-lelmm sta·
C; 26· 40 lal, (magazyn+ wyja·
żem, lechnika mechanika do
~4ztJ godzinę, tel. 41-48 31
pracy whartowni. szlrtierza naK!EROWCĘ kat ·c·. mechanika
rzędziowego zalrudni Wytwór·
samochodów ciężarowych, tel.
nia Łożys~ Slizgowych 'Bimet"
82·89-61 wew. 26
SA, Gdańsk, Grunwaldzka
KI EROWCĘ mechanika C+ E
481. Zgłoszenia· Służba Pra·
fa 2741· 12
cownicza pok. 228 tel. 52-50·
·. KIEROWCÓW kat. CE. Kiszarnia
11 w. 231
INSTALATORÓW TV kablowych Przejazdowo (autobus 112)
KIEROWNIKA działu reklamy,
z samochodem. Przyuczę, zatru·
zal!UCJ1i Centrum handlowe ETC.
dmę, 467-636
Najchęlni~ pisemne oferty, CenINZYNIERA 1nslalatora- sarno·
lrum handlowe ETC, Gdańsk, Al.
dzielnego i dobrze zorgan~o·
Rzeczpospolitej 33, tel 46-67-81
wanego, moze być absolwent·
KRAWCOWĄ, 25-5898 po 19.00
zalrudni firma prywalna. Wy·
KRAWCOWE, 32·03·12
magania wiek do 35 lal, dyspozycyjność, wskazana znajoKRAWCOWE, zatrudnię, 82·36mość języka angielskiego, 4151
'l<l.~,
KRAWCOWE i szefa produkcji,
INZYNIERA ospecjalności bu23-18-47
dowlanej· samodzielnego i doKRAWCOWE zalrudmę, 29·02brze zorganizowanego. moze
39
być absolwenl- zalrudni firma
KROJCZEGO, 21-61·27
prywalna. Wymagania: wiek
KSIĘGOWĄ z praktyką do biura
do 35 lat. dyspozycyjność,
rachunkowego, 41 ·53-07
wskazana znaiomość języka
LAKIERNIKÓW, uczniów zatruarg1elskiego, ni€mieckiego lub
dnię, tel. 46·20-35
łtancuskiego. 41-39-85. 47· 12·
RO
MAG.AZYNIERA, tel. 37-36·77

POSZVKWE PRZEDSTAW/CIELI HANDLOW'(CH

z dopiskiem .Rynek pracy•. Kontakt telefoniczny: 315041 wew. 296 - Alicja Peplińska.

Oddział

HANDLOWCA do sprzedaży w
Gdańsku sprzęlu komputerowego
zatrudm Biuro· Technika. lei. 5309-15
HANDLOWCA wbranży lechniczrej wyksz1alcenie techniczne
minimum średnie, tel. 41-48·31

KIEROWNI KA

4. Jestem studentką. Chcę się zatrudnić przy roznoszeniu ulo-

na lamach tej rubryki. Korespondencję prosimy nadsyłać pod adresem: .Dziennik Bałtycki", 80·886 Gdańsk, Targ Drzewny 3n,

telefoniczne: 090-501-079,
237017, 712338
lub kontakt osobisty:
Gdynia, ul. Chylońska 251

EKSPEDIENTKĘ po szkole han·
dlo~ zall\JCJ1ię, 29·02·39 _
EKSPEDIENTKĘ zalrudnię, 32·
68·88 po 17.00
EKSPEDIENTKI, 52·23-32
EKSPEDIENTKI- sklep spozyw·
czy, wiek do 30 lat, Oliwa, 20-9781_ _ _ _ __

ponowny konkurs
na stanowisko

Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników pośrednictw pracy oraz innych fachowców od zatrudnienia będziemy drukować

Zgłoszenia

BETONIARZY· prod. kostki bru·
kowej, PPU "Budomex" SC,
Gdańsk, Spacerowa 54 IJnY ob-

ogłasza

(a rt. 37 k.p.)

Prosimy o nadsyłanie listów z uwagami i pytaniami. Odpowiedzi prawników specjalizujących się w prawie pracy, inspektorów

• ADMINISTRATO R SIECI
KOMPUTEROWE J
• FAKTURZVSTKI
• KASJERKI

PRACA

Zarząd

Jeśliby wypowiedzenie zostało dokonane z przyczyn l eżących

Kolejne odpowiedzi na listy i telefony czytelników publikować będziemy w
bryki ukaże się w czwartek, 5 października. Zapraszamy do lektury.

Dynamicznie rozwijająca się firma
han'dlowa BOMI poszukuje do zakładu
pracy chronionej osoby niepełnosprawne
na stanowiska:

PRACA

1',ł)(jnicy)

PRACA

PRACA

PRACA

PRACA

PRACA

PRACA

PRACA

PRACA

PRACA

PRACA

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

Gdańsk, tel.lfax 3 1-!łD-62, tel. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00· 18. OO, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-D4-79 w godz. 8. 00- 16.00; Sopot, tef. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00; Elblqg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09
mm
w godz. 8.00-16.00, PruazczGdllńsk/, tef.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tc..n,w, tel.lfax 31-83-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8 .00- 16.00
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Ce~ netto 1słowa· 1,92 zł , Cena netto 1słowa wogfoszeniach drobnych DUOReklamy:
Dziennik Ba!tycki piątek + Wteczór Wybrzeża wyd. zwykle t,87 zł, Dziennik BaJtycki piątek + W18CZór ~,zeta wyd. mag. -piątek 2,15 zJ
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PRACA'

MURAR2Y lynkarzy, ~)'1karzy. BMB Promotions wydawca kataDORADZTWO
pomocnii<a. tel. kom. 090-50·97logów gospodarczych na kraj i
49
zagranicę. zatrudni doświadczo
nych sprzedawców reklam BO·
MJRAR2Y, lynkzrzy JnYJmę od
BIURO Doradztwa Podatkowego,
748 Gdańsk, ul. Chmie:na 26
~az. M 41-05-55 po 18.00
41·00·51
----pok. 107, tel. /0·58131-48-66 w.
MURARZY· ty~karzy, malarzy.
CESJE
zadłuzeń. Ul<Jady, ugody
154
k.!ifekarzy, tel. 24-28-10 po 17.00
dluzników z wierzycielami, koBRYGADĘ murarską, 41-21-81, .
MURARZY. Wrzeszcz, Fimom1cze. 32·48-62
46·30·66
~era 14. pokaj 528
KANCELARIA Doradztwa Podat·
CIĘ2KA praca, niska płaca, 27MURARZY wykwalifikowanych,
kowego, Rzeczpospoln~ 8(buify08-45
PPU 'Buóomex· se. Gdańsk,
nek CTO), 53-15·15 w. 285
DO prac porządkowych na tereQ!ugiJ~g_1!7_ _ __
(10.00· 16.00), doradztwo, usługi
nie Sto:zn1, Techmon~ 37-23-88.
rachunkowe, szkolenia
OPIEKUNA- praca d!a męzczy
DO zbioru warzyw Gdynia, ~k.
zny, bardzo doory język riemiecki
KSll;GI rachunkowe i podał·
i kontakt z młodzieżą, (053) 14- Qąl:lla238 _ _ __
kowe, doradztwo, 51·72-41 wew.
18-29
43, 44
DZIAŁ wydawniczy zatrudni pracowników z samocho9em, tel.
PARKINGOWEGO /e1!1€rytal, !el.
LEASING, 23-12-22
515·120
20·33-37, 20·63-77
MECENAT· doradztwo podatkoDZIEWCZĘTA do solarium
PARKINGOWYCH, ~ace prowi·
we, księgowość, 53-02·11 w. 244
(attakcyjne). Zgłoszenia osobiste,
~ne, lel. 211-7_02_ __
PATROSZARKI de l)ll, 31 · Grunwaldzka 82
.
TŁUMACZENIA
50-51 w. 217
•
--------· BBMA zatrudni, 3-1-6-8-1-8
PIEKARZA. mozlwość zakwaleHURTOWNIA zatruooi pracowni· - - - - - - rowania. 29-05-30
TŁUMACZENIA. Gdynia, Staro·
- - - - - ków. 43-72·52
MALOWANIE na w1sokości zie· · wiejska 26, 20·50·72 Gdańsk,
PIEKARZA, solidnego zpraktyką
83-89·18
~1-23-52
. GrunwaKlzka 102, 46,02-91
POMOC_do_m_o-wą_n_aRotmance·
OPERATYWNEGO handlowca z
Gdańsk, Straszyn, bardzo dobre
prawem jazdy kat. Czatrudni Fir·
WSPÓlPIIACA i_:,
wynagrodzenie. Zgłoszenia oso- ma 'Gama- San', Gdańsk, Arkoń·
bisie w Urzędzie Gminy Pruszcz
ska_2, tel. 52-34· 16
Gdanski ul. Wo1ska Polskiego 30
~NlĄ towadz~~ia solarium, · FIRMA Gama· San poszukuje
dnia 510.95 w godz. 1700·
~I.
3$SlnO
. agencji reklamowej do kompie·
19.00
POTRZEBNI pracownicy do dzia- ksowej obsługi (projektowanie,
PRACOWNIKA magazynowego lu sprzedaży, reklamy
i magazy. · grafika). Oferty "Gama- San"
de hu1ov.rn węd'in. tel. 21-45-54
nu, 23-04-27
Gdańsk 5, P.O. Box I 49
PRACOWNIKA lechnicznegoPRACA, 43-77-02
i KOMBUD podejmie ws~pracę z
konserwalora oraz pracowniPRACA, tel. 290-134
~ ~ malarską, 290·789
ków fizycznych zaktuall!ą kar·
PRACA na stale, 51-17-71 w. 33 i WSPÓŁPRACĘ nawiążemy z
tą zdrowl<l, zatrudni BEST SA.
PRZEDSIĘBIORSTWO hand.Io- producentami desek podłogo·
Zgłoszenia osobiste wgodz.
wo- usługowe zatnxlni pracovmi·
v,ych boazerii, 72-43·38
14-17 Gifynia, Pl. Gómoś~ski
i
ków
z
wykształceniem
średnim.i
ZAINW
. EST. UJĘ0-90504514
w zy.skow·..
ne·
zawodowym ra rozne stanow1- · przedsięwzięcie,
PRACOWNIKA w specjalności
ska,
43·72-52
____
_
handel- markeling ze szmgól·
STAŁA praca wGdyni, wiek de
i+ HURTD•O ·•
nym uwzg!ędnienierr oświetlenia
zatrudni Hurtownia Elektroener- ~-~} v,ymagany samochód, 29·
SPRZEDAM ,/\it
getyczna 'Krom~s· Bis', Gdańsk.
ul. Lilewska 11113, tel. 31-21-51
WŁOSKA Agencja Artystyczna ; ARKUSZE-HD PE
k.
• , wr Or I na
PRACOWNIKOW do nowego pcszuku1e dziewcząt do jl!acy w . . . . , .
disco barach we Włoszech, 25- : sm1ecr ?inplast ku czakówka
działu znanej e<Jropejskiej firmy
42·20
·. 6.90, tasmowka 0,12; Torbacz
zatrudnb1y. Gdańsk, ul. Ks. Ro- - ·
~ 47-24-12
baka 27.
ZAKŁAD PrzetNórstwa Rybne90 I BIUSTONOSZE· dn~
zatrudni
osoby
z
aktualną
ks1ą«
: · . . pr~ uc:, I po
PRACOWNIKÓW de prac remon·
żeczką zdrowia. tel. 37-37-31, 53- szuku;e odb1orcow ,0-42! '9-\2Iowo · budowlanych zatrudni JM
77
97-53
i
Komandor, 43-59·44
PRACOWNIKÓW do robót kablov,ych (umowa zlecenie). na tere·
nie Redy i Gdyni, tel. 37-32-43,
37-02-55, 37-03·63
. odzieży używanej- BezpośrePRACOWNIKÓ-W-se-zo-no-w-yc-hGOSPODYNIE. opiekunki, 21·08· · dni importer oferuje hurtowzbiór kapusty codziennie 7.OO, 53
niom, sklepom towar wcenie
~-1_ _ _ __
KIEROWCA+ Nysa, 41-27-58
3,5 ził kg Iz VAT/. Przy więk·
PRASOWACZY i technika kraKUCHARZ. 56-46-94
szych zakupach bonifikaty.
wiec~iego. 23·18·47
ZESPOŁ zpiosenkarką 82_32_93
Karnkowo teL /fax /05487i
· PRZEDSTAWICIELA handlowe- l,,.;;.;;;~-;:,.;;.;;.;.-~·;,;;;;;;;.;;;;,,4 1226. Na trasie Torun· War·
go dis promocji zatrudni ks~garszawa, k. Lipna/
nia. Wymagana znajomość an·
gielskiego i samochód. Zglosze·
nia osobiste: Księgarnia Libri j
Mundi, ul. Rajska 1/5F, Gdańsk
!godz. 10.00-18.00)
.
BOAZERIA, 57-54-31
PRZEDSTAWICIEL I ·.
BOKS.ERY po francuskim Zwy·
handlowych- ciekawa, do· "
~J~ata, 23-46-0_7_ _
bm plama praca, wf111agane wy· i
BIZNES
kształcenie średnie. samochód, J
BOKSERY rodowodowe po wykontakt tel. 27-40-65 godz. 9.00bitnych rodzmch, tel. 52·40·52
12.00
=--·.,.......,.....,! Gdańsk
SEKRETARIN, jung, dynamisch .•.••••. KURSY. SZKOlENIA • CHRYZANTEMY· wielkokwiatound ungebunden fur eme Handel· . •" ·
·
• we- tanio. Chwaszczyno, Leśna
sfirma gesucht. Deutsch in Wort .
l!, tel. 31·91·03
sowie leichte BuchhaltungsarABC· kursy maszyno~sania kom·
DOBERMANY (niebieskie), 81 ·
37-15
sollten dem Chef /deutschl zur • AGENTA Celnego, Studium
FAXY, kserokopiarki (używa
Se1te stehen. Fur em Vorstel· • Wyceny Nieruchomośc i,
ne), telelony nowe. Gwarancje.
lungs_ges_llrach, 1el. 21·74-16
Profit, 460·311, 0·90501790
Materiały eksploatacyjne. LosoSEKRETARKĘ oraz eracowniko'N . AGENT Celny· najtańszy
wanie nagród dla klientów K&K,
do przyucienaa z dobra 11 kurs "Rotex" Długi Targ 1-7 Gdańsk, Czarny Dwór 8, 53·00·
znajomością ~z. rosyjskiego, 56· Gdańs.k, 46.33•88, 38•53.59, 31 • 71,53-0H9w.107
~~oo
68-41 w. 265. Rozpoczęcie 15 FAXY, kserokopiarki,
SPAWACZA. tel. kom. 0·90-50·
~dz1ernika (niedziela) 9.00
używane· gwarancja, materiały
18·~ _ _ ___ ___ · ASTAR-komputerowe, 20·50-63
eksploatacyjne, naprawa. DKS,
Gdańsłl, Subisława 13, 52-48-36,
S_PA~AC_l: 17złi ~odz), monte·
ASYSTENTKI, sekretarki, kompu52·15-81. Salon· Sopot, 3MaJa 6,
row.kadi7bów, rur:x:1ągow, slusa· terowy. maszynopisania, pilota.
51·5112
rzy. blacnarzy zA.ru,dnr sp~l\a z organizatora turystyki. stewardessiooz,bą wGdym, S,ąska 3•. 21· sy. księgowości, wyceny nieru· FAXY, telelony, najtaniej!!!.
17-08_____ __
chomości. lnvesttob, 41-03-06. 20·37-37
- - -- - SPAWAClf, ślusarzy, 37-22-23,
41-49·19 22·19·82
JAMNIKI szorsikowlose, 82·
27-33
~-04·56
.
_
BCI pr~wadzi kursy: kompuleroS_PAWACZY I monte,- w1. księgowości, maszynopisaKOMPUTERY 486 DX 4,
row kadłuba wGdym zatrudninia. Szkota Sekretarek, 21-71 ·
Pennum. Finma tanio sprzeda, tel.
!:!Il'!.51-80·27
10
47-19-53 w. 314
MASZVNA,--szw-a~lni-cza-......
SPAWACZY MIG, TIG. tel. 37· CR_E_D_O_K-urs-p-ra-wa-j-azdy.
M-ine-rv-,-a',
~-77
57-52-40
- -- - - SPRZEDAWCĘ do 30 lat, praca wszystkie kategooo, 32.32.18
MASZYNY krawieckie, przemyod 5.00 wGdańsku. 32·14·37
KOMPUTEROWE. 21-80·21
słowe, teł. 82_-2_0·_97,._,..-SPRZEDAWCÓW branży moto· (331)
MEB LE
sk órzane,
ryzacyjnej zatrudr.i Firma Figel
KOMPUTEROWE podsta- atrakcyjne, nowe, używane·
Auto Narzędzia ul. Chrzanowv,y- 1.200.000, Word. Excel. CoTawal, Gdańsk- Morena, Marusaskiego 36A
relDraw, 41-53-47, 41·11-27
rzówny 2, paw. 34, tel. 48-70-15
SLUSA_Rlf_,-22--4-8·8_3__ • KOMPUTEROWY. Dom Techni·
w.47
NR tel. 56..., cena 14.000.000,ŚLUSARZY, 31-34-48.
ka, 31·2861
tel. 31 ·90-27, 11.00- 16.00
śLUSARlf, 32 45-57
KURSY komput erowe
OBORNIK. 827-300
ŚLUSARZY. spawaczy, mechanispecjalistyczne. podstawowe.
~ów dźwigowych, Leczkowa 27, •
OPAKOWANIA dla gastro!MP-CAD, 47-16-16
41·23-52
nomii i producentów żywności.
SLUSARZY, spawaczy, monte· KURSY komputerowe tel. 38-42·
Frytkownice 'Oił<.o', 51·54·
rów konstrukcji, natychmiast /od
07
_65'--,3_1·9_6_-23_ _ _ __
OWCZARKI riemieckie, 51-03-53
zarazi, tel. 20-60-13 i 29-76·13 w KURSY przygotowujące do egza·
~dz. 7.OQ· 15.00
PIANINO 'Quant'· tanio, 31·47·
minuna medycynę, tel. 57·11-59
16
SLUSARZY· spawaczy, 57·29- KURSY samodzi elnych
20, 56-41·25
PLANDEKI, 71-19·3ę__
TOKARZA· frezera, ślusarza
księgowych 310 godz1nPRASY używane samozbierające
spawacza, murarza· tynkarza ( przygotowujemy do profesjona~
produkcji niemieckiej 4 tys.
może być emeryt rencista) 37_00_ · nego prowadzenia księgowości,
zł.058186-14·37
80
również skompuleryzowanej.
PUDELKI miniaturki. 31·20·79
TOKARZY1ez8rów i uczrlió; . Koncepcja, materialv· dr Roman
ROTIWE!LERY, 2S-73-28
"Gazela", &>po~ 51·14·88
' 1· Nilidziński, Ośrodek Doradztwa i
SIATKI ogrodzeniowe powleTRAKTORZVSTĘ do sadu, Bor·
Dosionalema Kadr, 41· t2-36, 4t kane PCV Rabitza. Transport
kowc 104, Gdańsk· autobus 175 t 12·31 w. 312, 313
~ny, ~sk 10-59/278-42
TYNKARZA, kafelkarza zatru- ; ODDK zaprasza na kursy:
SOLARIA, akcesoria, 31 •
~i~ tel. 32· 1t-09
komputerowe, k.\ięgowe,. doradz·
84-30
TY~KARlf, szpachlarzy do rotwa podatkowego, ka51erow waluSOLARl~UM-wypo--saz-.on-e-,4-3.5-9.
bót dociepleniowych, tel. 38.77. tov,ydl, agenta_celn_ego, sekreta·
54
05 2434-29 24-31-00
rek, maszynopisania, 41-12-36.
_ _!.
'
• •
SPRĘ2ARKA, wentylatory, 53·
41·12·31 W. 312 313
UCZNIA. przyJmę wzawodzie m· • -$---...,--.~·--.~
45·26
stalatorstwo elektr. do lat 1B, Ru·
O ~I~T~-.L1~~sta ~rawo Jazdy
STRA.-cGA-cN---·---żaba-·,5-7-·32--7-7 mia. Batorego 19
kat. B, C, E. Raty. 41·21·82,
ŚLIMAKI hodowlane Max, Tu·
32·9B·88•~2"'-9-71- - UCZNIA przńmę. Zakład Zlotni·
dlom 47A~- Chwaszczyna)
czy. Gdynia· Witomiro, ul. Wiei·
ł'ILOT wycieczek zagranicz·
kokacka 6
nych· kurs- uprawnienia państwoTELEFON komórkowy, 23-23-42
ZAOPATRZENIOWCÓW. maga·
WYPOSA2ENIE baru- dys·
we· Harctur Gdańsk ul. Sw. Du·
zynierów ide 35 lat). 56-53-00
cha 119/121, 31-13-29
koteki· kompletne, okazyjnie
3>rzedam, 29_·_77_·5_1_ __
ZŁOTNIKÓW. szlifierzy burszty· PRAWO jazdy, 20-04·29
ATRAKCYJNY ultradźwiękowy
nów, tel. 46-11·36, 31-16-82
PRAWOjazdy.22·49·05
nawilżacz pov,ietrza, 23·61 -79
(9.00-12.00)
WEKTOR- indywidualne kursy
ZŁOTNIKÓW wy,walifikowanych
komputerowe, 31-67-27
~lnie zatrudnię, tel. grzecz. 56·
20·18-76 KOMPUTERO·

I;.

l

i~

li

I

1
„
1

NR telefonu wSopoci,,. 56·55-43
SZAFKI do szatni dla pracowni·
ków- kupię, tel. 76-00-87
SZAFKI do szatni dla pracowników· kupię, tel. 76-00-87

f.

UStUGI ltÓZllf

DETEKTYWISTYCZNE, 374·311
DETEKTYWISTYCZNE poszuki·
wania pojazdów, wywiadownia
g~arcza. tel. 475-558
DEZYNSEKCJA. 24-07·19
DEZYNSEKCJA, 57-72·42, 57·
86-02
DEZYNSEKCJA, deratyzacj_a, 51-8759
DEZYNSEKCJA. Gwaranga151-91·53
KALENDARZE. naklejki, wil)tówki, 32-63· I2(9.00-16 OO)
MASZYNOPISANIE, 21·80-21
w.330
MASZYNOPISANIE, 43·22-59
MASlfNOPISANIE komputero·
we, 52-42·99
MUZVCZNE.57-28-·31-NAGROBKI 700 zł. montaż do
1:!!.,..§oeot, Malczews~(~
ODZYSK długów, 374-216,
374-417
ODZYSK długów, 374-456.
374-521
OGRODNK;ZE, 52-h45
SAUNY· szybko. solidnie, 81·
74-12
SKŁAD Celny,43·74-55
STYPY jak wdomu, tanio, 31 ·
59-01
WESELA, 475-687
WRÓ2KA, 23__
-66_·25_ __
wliozKA prognozy, pary, 2044.95

PERFECT. angielski· dzieci,
wszystkie poziomy. FC,
CAE, matury, egzaminy wslępne,
niemiecki, Gdynia, Krasickiego
28, 20-69-43, 16.00 -19.00
PREMIERE School of
English. Wszystkie poziomyFCE, CE, Proficiency. Wrzeszcz,
lrubadurów 4(SKM Polrteclmika),
47-23·69 !10.00-17.00)
VICTORIA· nauka języków
oocych, dzieci, młodzież, dorośli,
firmy, Gdynia. Gdańsk, Rumia.
Zapisy- 20-85-03, Władysława
IV/52
dorośli,

VOLVO 240 2,3 automat, cena
28tys. tel 31-10·21 w.171ub27
VW Gott 1,3 '91, Renau! 11, '88,
PetJgeot405, '91, 52·11·81
VW GoH diesel, 1985 rok, Ford
Escort diesel 1986, tel. /069/29443
VW Polo 1979 3.700 zł, VW San·
tana 19&1!5 TO 11.000 zł, 32-09·
09 do 19.00
KREDYTY na samochody 3,1%,
tel 31-68·21 w.210,31-80-10
MIENIE przesiedlenia z Niemiec
odstąpię, 81-597 Gdynia 16 skr.
21

t

. KtlREPETfCJE .

INfłf PłlJAZD

· sprtedam

CHEMIA, 56-92-67
FIZYKA, chercia, 3944-78
FIZYKA, matematyka, 32-76·81
MATEMATYKA, 31·13-55
MATEMATYKA, 32-13-05
MATEMATYKA. 465· 146
MATEMATYKA, 47-14-91
MATEMATYKA, 47-97-39
MATEMATYKA, dojeżdżam, 52·
30-10
MATEMATYKA, fizyka, 43·I 8-68
MATEMATYKA, fizyka· nauczyciel, 32·14-60
MATEMATYKA, nauczyciel, 21·
73-42, 23-29__
44_ _ __
MATEMATYKA, student, 52-76·
52
MATEMATYKA- przygotowanie
de egzaminów wstępnych szko~
średmęj, 53·16_·20_ _ __
MATEMATYKA maturzystom, 57·
98-17
POLSKI, 57-30·44
POLSKI, argielski, matematyka·
kursy przedmaturalne, 'Centrum',
Gdynia, 24-30·62, Gdańsk, 47·
96-17godz.16.00· 19.00

CIĄGNIK

1201· niesprawny,
1204- sprawny. Oglądać· Glę·
bock, gm. Lelkowo. elbląskie.
Wiadomość Gdańsk: 41-60-87
MOTORÓWKA 6.2 m, 1995, sil·
nik Merc· Cruiser 5.0 L, tel. 32·
50·18
-----NACZEPA izoterma 13,6 m, 19
ton, '90, uszkodzona, 41-24·30
PRZYCZEPA lad. 400, 91 rok,
57.32.77
TRAKTOR 'MTZ-82'· Białoruś,
93 rok, z łyżką, lemieszem, koparką, tel. 51 ·03·99, St -24-56

SAMOCHÓD· ki,pę

Pł\l~r;;l III-:r_;_J~:1~~-=:

SAMOCHÓD najchętniej do
2.000 pojemności, 52· t1-81
ZACHODNI do remontu, 47-60·
15
KAZDY i powypadkowe, 71-16·80

,;. SAMOCH6D- ktlpią ~
X patityiei fD tys. zł <
OKAZYJNIE od 1.000 do 30 OOO,
również rozbite, 53-12-71 wew.
41, 090-50-50-50
ZACHODNI. 52-11-81
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270-845
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15 MLN miesięcznie-10 godzin,
23.54.59

•
•
~
~

W
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elconam. • prawna •

15 MŁODYCH osób (koniecznie
paszpo1), 43-28-€0
BIURO Rachunkowe, 41-12·31
22f850. Na-s:'--'ale-a-bs-olw-e-nto-.w wew 322
szkól śrędnich do pracy wmło- · BIURÓ_-Ra-cłlu-nk-ow-e,-48--45·27
dym zespole. zatrudnię.
POL STAR Biuro Rachunko·
63zldziennie,31-68·18
we, ksiąz~ przychodów i rozchoAMBITNYCH. młodych. jl!eterudów, książki ryczałtowe, 47-67-64
jących samodzielną pracę na staBIZNESPLANY, kredyty, 5fo~
le zatrud11ię. Zarobki od 5mln
34
WlW'j_Ż. 22·48·50 _ __

7

8

ZAPRASZAMYDO NA5ZYCH BIUR OGŁOSZEŃ

ANTYKI, stare meble, obrazy.
rzemiosło, znaczki, monety "Antykwarl<lr, 51-22·89, 31·05·54, 2080·53
ANTYKI-Ratusz Staromiejski,
31-10.51
FIGURKI bursztynowe, 56·96·39
KOMPUTERY· komis, 48:
35-50
KOSZE lisie nowe i używane ku·
~ę. tel. 76·00·87
MIENIE~iediema 41-75-51

9

f:iUviu oac(;~;rl
AUDI 80, 1979, gaz, 52-71-65
DODGE Carawan, nowy, 32-9429
FIAT 126, Elegan~ '94. 411-450
FIAT 126 p(88), 32·37-63
FIAT 126p, 1986, 46·29·37
FIAT 126P, 1992, 23-23·42
FIAT 126p el, 1995 rok, 57-87·
98
FIATA 126 el na gwarancji,
Tczew /069131-35-47 do 19.00,
po 19.00, 31-62-57· sprzedam
FIAT Cinquecento 700, 1993 rok,
możliwość zamiany- Fiat 126p,
Gdańsk, Sw. W~ciech, Jedności
Robotniczej 407
FIAT Ciną=nto 900, 1994 rok,
tel. 39-96·83
FIAT Ferino 1.1, rok 19921 XI!, la·
downość 500 kg zamienię na
wrększy. tel. /069/ 296-7 4
FIAT Punto ELX75, 1994, przebieg 18.200 km, katalizator,
poduszka powietrzna, ABS, 4127-33, 46-33-81 (10.00- 18.00),
ALLIANCE Francaise- 32 93-79
po 18.00
kursy języka francuskiego, mło
FIAT Punto fabrycznie nowy rok
dzież, dlorośli, dzieci, wszystkie
poziomy. 41 ·49·02. ul. Sienkiewi· produkcji 95 tel. 31-10-21 w. 17
I.Jb 27
cza SA, Gdańsk
FIAT Tipo, 1700 diesel, XI 91,
ALMATUR zaprasza do USA na
przebieg 22.000, cena 20.000,
naukę wszkole średniej. Progra56·06·86
my dzie~ęcio· mieS1ęczne 3.500
FIAT UNO 1985- sinedam, Sta·
USD, ~ęcio· 2.700 USD. zakwa·
terowanie u rodzin. Egzamin z rogard, tel./069/245·10
angielskiego 22. bm., 11.00.
IVECO 35-101993, 62000, fakGclańsk, Długi Targ 11, 31·29-31
tura VAT,_79_·14_·03_ __
ANGIELSKI, niemiecki. szwedzki,
JELCZ 326 +przyczepa D83, 81 •
46·69· 13 Lingua I Liceum, So·
30·86
pot, 51-14·93 (16.00-19.00)
JETIĘ 1,8i, 89 r, tel. 20-02·95
ANIGIESLKI. niemiecki, wlóski,
ŁADA Samara 91, 53-12-54
francuski, hiszpański, szwedzki,
MERCEDES 115, 1973 rok, stan
grecki, 31·68-41 "Primus"
dobry, 2.700 zł, 56·44·48 do
AST AR· kursy angielskiego,
19.00
niemieckiego, włoskiego, hiMERCED
ES 190E, 1987 /atrakszpańskiego. Różne poziomy,
criny/, tel. 25·16·17
FCE, ACE, Gifynia, Władysława
IV/54 Wrzeszcz, Matki Polki Ja, MERCEDES 2080, '90, oszklony.
faktura VAT, 41-24·30
20·50·63, 20-56-55, 41-47-13
MERCEDES 260E 1990, 230E
CENTRUM Herdera Uniwers)'let
1992, Omega kombi 1992, OmeGdański· Kursy języka niemiec·
kiego. Zapisy 11.00-15.00, Ogar- ga sedan 1992, Vectra automat
1991, Vento automat 1993, Honna 26, 31-60-62
da Accord 1992, powypadkowe,
COOL School· kursy an41·48-00
~elskiego- dorośli· młodziez Filie:
MERCEDES 508 1983 rok, blaOlrl/3, Pruszcz, 56-90-94
szak długi. Starcgard Gd. tel. /0ENGLISH Unlimited-an691296-74
gielski, niemiecki· dzieci, dorośli,
kursy ogólne i egzyminacyjne, MITSUBISHI siedmioosobowe
140 ooo.ooo.- 43-47·84
Gdańsk, Podmlyńska 10, 31·33·
73, 31-79-33 godz. 10.00-18.00, OPEL Kadett, combi 1.6, 1988
Gdynia !!ILO. Legionów 27, 22·
rok, tel. (069) 36· 19·02
15·30 godz. 16.00· 20.00
OPELKadett, 01.6, pięciodrzwio
wy, 1985, na białych tablicach,
ENGLISH Unlimited-angi&lski· Wrzeszcz, Klonowa 1, 82·25-89 (9.00· 13.00)
OPEL Kadett 1,6 O, 1986 r,
godz. 14.00- 20.00, Chełm SP8,
12.000,00, tel. 29-71-73, 21·15·
Dragana 2, Zaspa SP48 Burzyń
06, 25·33·56
skiego 1O, Oliwa VLO Polanki
OPEL Vectra 1,6F 92r. czarny
130, Osowa SP81 Siedleckiego
me1alik, cena 26 tys. tel. 31·10-21
14, Karwiny SP42 Staffa 1O,
w. 17 lub 27
~.16.00-20.00
PEUGEOT 405. kombi, 1993, 82EUROSCHOOL· angielski,
20-71 wew. 43-55, do 15.00
niemiecki, lrancuski, 25-46·1O
POLONEZ, CinquecenFLUENT, angielski , to, 125p, 126p,- sprzedaż,
niemiecki. wszystkie poziozamiana, raty, skup. 53· 19-61,
my, do egzaminów FCE, CAE,
090·50·50·50
TOEFL ZDaF, ZMP. Zapisy: poPOLONEZ· SLE 1.6, rok 1990,
rnedzialki. wtorki, środy, czwartki
przebieg 51 tys. 56·98-49
16.00· 20.00, Gdańsk, Fiszera 14
POLONEZ 1,5 1989 składak,
(PAN), pok. 534, 41-51-78, 56stan dobry, pilnie, 38 mln, 216·
222 /10.00-17.00/
50·12, 47-75·06
POlONEZf.6, 1992, po 16.00
FORUM Języków Obcycll- an·
g1e~ki. niemiecki. wioski. Wszyst·
POLONEZ 1500, '84, 4.100,- 57·
Ne poziomy. Dorośli- dzeci. Zapi·
0~_16_
.oo_ _ __
sy: Gdańsk. Aksam~na 8, 31-34·
POLONEZ 1989· sprzedam, Sta·
96, 2abianka, Szyprów 3, 57-98·
rogard, tel./0691295·83
22, Gdynia, Morska 83- 87, 21POLONEZ Caro, t 994 rok,
70-41 poniedziałek, p~tek 16.00·
14.500, tel. 46-49-20
19.00
POLONEZ Caro 1993, metalik,
JĘZYK niemiecki· kursy (doprotel.10-69185-389 Lubichowo
wadzające do ZMP. ZDaF) TowaPONTIAC LeMans 1993, tel. 47·
rzystwo Wiedzy Powszechnej, tel.
9818
41·29-60
- - - ---TOYOTA 1995, 35.500, tel. 20·
OSWIATA- Lingwista kursy języ·
33-37, 20-63-77
ków obcych -angielski -niemiecki
-hiszpański. Przygotowanie do
TOYOTA Corolla, diesel 1990
matury, certyfikaty. Wrzeszcz,
rok, dru~ właściciel, ku~ona Pewaryrskiego 4, 41-21-82
wex, bezwypadkowa, 46· 75-07
ANGIELSKI, 21-43·23
ANGIELSKI, 2_
1·99_·8_9_ _
ANGIELSKI, 31 ·55-75
ANGIELSKI, 56-13·63
ANGIELSKI, 560-455
ANGIELSKI· co piąta
lekcja darmowa! Uczy
Amerykanka, 53-16-20
ANGIELSKI Basic do FCEI CAE,
32-78-11
ANGIELSKI Dom Technika,
31-28-61
ANGIELSKIEkonwersacje, 255900
ANGIELSKI wszystkie poziomy.
Grupy 6- 8 osobowe- 70 zł m,esięcznie, 31·29-31· zaprasza Al·
matur.
NIEMIECKI Dom Technika,
31·28·61
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AUTO-MOTO

MECHANIKA

WYP02YCZALNIA przyczep. 31·
40-50,39-39-50
WYP02YCZALNIA samochodów
PTHM-Gdańskul. Hallera 132tel.
41-15-31 , 41-05-0S w.131

POJAZDOWA
AUTO na gaz. 51-76-49. Raty

I
ALARMY· Prestige, Alkatraz,
Immobilizery, Cel·Protector, blo·
kady Defend-lock. Znakowanie
Salon-auto Hi-Fi zapra·
szamy Gdańsk- Oliwa ul. Kub.Jsia
Puchatka 2, tel. 52·47-49. Najtań·
sze ceny wkr~aju_._ __
ALARMY od 250 zł. lmrrobiti·
sery, 23-09-64. 76·76·82
AUTOALARMY, auto·
gaz, raty, 'Coala', 52-40-94 w.
4
AUTOALARMY. blokady, centralzamki, elektryczne szyby, radioodtwarzacze, głośniki· sprzedaż,
montaż. naP'awa, doświadcze
nie. lachowość, Ortowo, Al. Zv,y·
c~stwa 236, 22-43·66
AUTÓALAR_M
_Y
~ B-o-xe- r
Multi:!)1an·L_ock, 51·76-49. Rafy
AUTOALARMY CertJer, 3248·94, 52-43-11
AUTOALARMY Splinler,
52·12·65, 23-68-88, 0-90509554
AUTOALARMY Splinter,
52-12·65,23-68·88, 0·90509554

lłlJIE USŁUGI

MIITOłllZACYJNE

AMORTYZATORY· ser·
wis, sprzedaż, montaż. regeneracja. Gdańsk , 32-56·33, Mal·
czewskiego I 03, Gdynia, 23·89·
89, Chabrow_a5_E_ __
AUTO-Euro-Hak haki,
montaż, hurt, detal. 31-40-50, 3939-50
-----AU_!OHAKI, 39-40-28
AUTO haki osobowe. dostawcze, 'My1n1a Karwiny·, Chwa·
szczyńska 7
AUTOHOfoWANIE. ~
6.3-71
AUTOHOLOWANIE, 32-68-68
AUTQHOLOWANIE, 41-2430_
AUTOHOLOWANIE, 71-45·55
AUTOKONSERWACJA
~WCZI· Orunia, 39·40·28
LAWETA doba 40 zł, tel. 81-02·
77

LIMUZVNA, 20_·21_-5_5_ _
LIMUZYNA, 23-40-21
MIKROBUS osobowy, dostawczy, 46·85·58.
MIKROBUS-V· Mercedesy, 41-24-

AUDI 1OO po wypadku, 1985· 87,
83-89-25
FIAT 126p, 125p, lada. skoda,
polonez, zachodni również, re·
mont lub rozbity, 46-30·02
FIAT Rnmo. na białych tablicach
w bardzo dobrym stanie, 32-1009 po 19.00, 31-45-60
ROZBITE, 79-12-35

BELGIA, Holandia, wyjazdy,
transport, 4 auta składaki, 29-0604, 27-04:_
12_ _ _ __
FRANCJA· osobowe,
dostawcze, ciągniki
siodłowe!!! Możliwość

leasingu!!! Najniższe
ceny!!! 41 ·96-42
HOLANDIA wyjazdy po
zakup samochodów·
osobowe, dostawcze, cięzarowe
/pierwsi wlaśc,ciele/, 24·35·52,
71-04·66 wew. 40
NIEMCY, Holandia, osobowe, dlo·
stawcie, 24-22-07
NOWO otwarty komis samo·
chodów używanydl wszystkidl
marek- kupno, sprzedaż, za·
miana, 3·miesięczna gwarantja techniczna, pełny profes~nalizm. Zapraszamy: Dealer
Ford- Euro- Car, 81-020 Gdy·
nia ul. Owsiana 13. tel. (0-58)
23·68-08 fax. 0·58' 23-69·98
SAMOCHODY sprowadzam dostawcze również, 248695
TANIE auta Niemcy, tel. O·
90502931

AMORTYZATORY Gabriel, sprzedaż· montaż, komputerowy pomiar sprawności.
Gdańsk. ul. Miszewskiego 21, tel.
41-18-85
IMPORT części samochodowych, Procar, Gdy·
nia, Redłowska 14A. 22-18-42
JAPONSKIE części, naprawa, 43-56-66
OPEL - części nowe, używane,
23-74·27
SKLEP części Mercedesa, Gdy·
nia, Morska 375

NIERUCHOM
• LOKALE

I

DZIAlltl, HUNTY
i sprzedam

30

248-603

{ TRANSPORT .

. ,: CIĘiAROWY >.
AVIA1,8 T, 57-70·96
BARDZO tanio 6,5 T, 57-52·29
CAŁODO_llOWO 2,5, 20-70·73

wy-Mercedes,310-400

JłlERUCHOMOSCI

• LOKALE

CIEPLEWO, dziaika budowlana
32 ary, woda, światto, gaz, statja
PKP, 31-10·89
CIEPLEWO, taniedzl<llki 41-53·
65
GDAŃSK, atrakC)']nall 46-08-94
GOA~~!(,_o k ~ . ~
GDAŃSK, Osowa. bu·
dowlane I rzemieślnicze· centrum, przy oi:l,yodnicy, przy lesiedowolne obszary, 52-76-86
GDYNIA- Płyta Redłowska, dział
ka budowlana. Denar sprzeda,
52·35·31
GDYNIA· Sródmieście. dział·
kę 515 mpod usługi, biurasprzeda pośrednictwo Abramowski, 2189-63
LUBLEWO gm. Kolbudy, działki
budowlane, gaz, las, tel. 82·33·88
po 1600

DALEX· każdy Transport, 32-60·
56
DOS-TA-W-CZ_E_
, 5-1-2-7--13-,5-6--2993
DUCATO, 29·70·05
JELCZ żurawik, 22-22-66
~AJ. zagranica, 21-81-97
KRAJ, Z<!9[anica, 46· 12·8_0_
I
KRAJ, zagranica Mercedesy, 41·
24-30
GDAŃSK, boks handlowy Wl'az z
wyposażeniem wCentrum Han
KRAJ Europa, 4 T, tel. O·
dlowym 'Gildia', tel. 51-80·25
90502780
godz. 8.00-16.00
MERCEDES, 2444-79
GDAŃSK, obiekt mieszkalno
MERCEDES 1,5 T, 43-74-55
rzemieśln~y. 46·08-46
MERCEDESY. 57·13·03
- - - BORY Tucholskie. dom letnisko· GDANSK, pawilon handlowy22
MIĘDZVNARODOWY, 47-68· IO
wy, 130 mkw, tel. (069) 36-19-02 mkw, z wygodami, lelefo~. Za
MIĘDZYNARODOWY 1- 16 T.
wodników 1, (022) 35-76-89
GDAŃSK, 39-03-39
20-70-84, 56-54-54, 0·90·50·85GDAŃSK, ul. Witosa 19,56, kiosk
GDA~S!, oom tanioll 46-08-94
43
Ruchu
GDAŃSK, Schuberta. 112 bliźnia·
MIĘDZYNARODOWY wschódGDAŃSK· Chełm, 230 m, 32-70
zachód, 43-74·52
ka dlo remontu, 46· 14·56
02
PLANDEKP. 5ton, 48-72·71
GDAŃSK, segment, 31 ·12·28
GDAŃSK· Morena, paWllon han
POSZUKUĘ samochodu ok. 7m
GDANSK- Chełm. szeregowiec. dbwy 30 mkw. z wyposażeniem
dl, 2,40 mszer. do stałej wspó!·
stan surowy {ulga podatkowa),
30.COO zł, tel. 52-05·53, 19.00
pracy, tel. 215·536
46-12-91, 46-12·92
21.00
STAR. tani-o,~32·63_-4_2- GDAŃSK· Morena, dom na dużej
GDAŃSK· Przymorze, lokal skle
działce, 31-22-36
ZWIR, 51-42-06
powy, 16 mkw- odstąpię, 7.50o
GtlAŃSK- Morena szeregowiec
zł, 53.49.25 po 18.00
ZWIR, 20-62 35
sprzeda pośrednictwo 51-27-64
GDAŃSK- Zaspa, pawikm. 180 m
ZWIR, 22·22·66
GDAŃSK· Nowolipie 28, domki
kw, 41-99·08
ZWIA, 48·54·76, 47-61-15
letn~kowe, 32-55-76
RUMIA. pawilon, 71·88·34
ZW!R. 53-28·06
GDAŃSK- Oliwa, wolno stojący,
ŻWIR, 56-00·34
31·22·36
,SARAZ
ZW!R, wykopy. 23-20-52
GDA~ŃS_K_·-Os-o-wa-.-,u-ks-us-ow-y
· t sprzedam ,.
ZWfR· wykopy. 82-83-79
szeregowiec, 46-08-94
1Tlub 8osób, VAT, 48-75-65
GDAŃSK- Osowa. stan surowy,
GDAŃSK- Wrzeszcz. Kochanow
2· 5-10 TON, kryte. 39·05-11
52-20-89, 52-76-62 wieczorem
skiego- własność hipoteczna
21-16-92
GDAŃSK· Ósowa. wolno090-508-962
2383-59
sl~ące i szeregowe. wykończone
GDAŃSK- Wrzeszcz, przy Maiki
~ończenia, 5 2 ~
51-72-37
Polki, Wrzeszcz Kilińskiego 4211
GDAŃSK· Wzg. Mickiewicza, 31·.
~7-12·63, 57-28-15
GDYNIA, Narutowicza, 22·12·62
22-36
72-07-11 ,3T
GDYNIA, ul. Chwaszczyńska 50,
dom 200 !TI kw- sprzedam, odpoI
UAICSPORT MEBLI • wiednią działkę, magazyn wy·
~~rzaW1ę tel. 2_0·_79_
-51_ _
GDAŃSK- Wrzeszcz, kiosk 'Ju
~DYNIA, wolno stojący, 51-73-22
goslawia', 476-004
MEBLOWÓZ ,
GDYNIA· Ortowo, dorn jednoro·
przeprowadzki, 51-53·54 (11 .00LAS,sprzedam, 51-18-10
dzinny. 51 ·27-64
19.00)
GDYNIA
Redłowo 234 m.kw stan
. .DZIAŁKI. GRUNTY ·
NAJKORZYSTNIEJ, 4872·71
surowy Firma sprzeda 21·01 ·
PRZEPROWADZKI,46-35-20
.X kuplę .•
34.20-55-01 w. 140 godz.7.00·
I
PRZEPROWADZKI. 56-40-68
15.00
PRZEPROWADZKI, 57·13·03
GDAŃSK, okolice,41-95-31
GDYNIA- Wzgórze Maksymilia~nowy, 22-14-59
31·46·93
~AŃSK· Chełm, 31·12·28
310-400
REDA, dom mieszkalny, plac
SOPOT, Oliwa, działkę budov.1a
handlowy, 78-35-04
ną, tel. 57-~·_25_ _ _ _
41·24-30
,
43-58·59
57-12-63, 57-28· I5

.r·~:::U~i>
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AUTO-GLAS Gdańsk, szyby samochodowe, osobowe, ciężaro
we, autobusy dostawcze, szyber ABC- osobowe, 56·38·82
AS· Osobowe, Dos1awcze,
dachy. Szybki profesjonalny mon·
l.awe~, 41-97-24. 090·50·36·96
taż, fachowa obsługa. Oliwa
ASTRA, 393-025
Grunwaldzka 487. Tel. 52·22·31,
AUT, 39·28-95
52·28·14
AUTA dostawcze,
AUTO- szyby 'Alaska', sprzedaż,
mikrobusy, Mercedesy "Tex",
montaż, Gdynia, M,reckiego 16,
41-24·30
27-01-24
' -AU- TA-d-os-ta-wc-ze-.-os...,.ob-ow-e
AUTO-SZYBY "Jaan"
"Piast", 52·26·33
Superpromocyjne ceny detaliczne
AUT A dostawcze Nava 39·
i dla warsztatów, sinedaż, mon·
02·20 W. 224, 46-65·34
1az, naprawa uszkodzeń
AUTOFEST, 29-0-3-· 59-Wrzeszcz, 0905-08403, 41•
BIS· Polola, osobowe, 374·573" 5
49·92 Kościuszki 8, Orunia.
CINQUECENTA, Polonezy, O·
39-02·51 Jed Robotniczej 223
90508588
(Eltor). Gdynia, 20·49·77, Ka- DOST""A.,.,
w""c-=
z=E.-4,,..7·99---,-24pitańska 4, Sopot 51-13-85
DO
S
TA
WCZE,
osobowe,
Aleja Niepodle~ości 8t1A
b.Jsy, 711-445, 0-90-503-604 n~AUTO· SZVBY, szyberdachy· takorz~ - - - ni montaż. Gdynia, Morska, 23·
QQSTAWCZE,_~uk. 46-61·94
68·88
DOSTAWCZE VW LT28,
AUTO·SZVBY Car,
Peugeot, 41-39·24
glass Przymorze, Czarny Dwór
MG osobowe, 20-22·71
10, 53-49-98, 0·90-50·30-04
NYSA, 41-27-58
AUTO-SZYBY sprzedaż
montaż- naprawa pęknięć (rów·
OSOBQY{E, (0·90) 50-18-47
niez japońskie). promocyj·
OSOBOWE, 21·13-28
ne ceny, Gdynia 21,74·
OSOBOWE}fcif-67-26. ul. Podolska wjazd od ul
osoBOWE, 24-43-_
77 _ _
Sląs~ei
OSOBOWE, 25-14·92
AUTOP~R~Z~
YC
~l=EM
~N
=l~A~
N.
- -- OSOBOWE. dostawcze, 31-85·
IE szyb, 53-07-99 do 16.00, 56·
31 wew. 50
51-71
POL-CARO, 248·233
KLEJENIE pęknięć równiez rellektorów. polerowanie, montaz
POLONEZY, dostawcze, Mal51·21·25
boa, 29-01

12

13

GDAŃSK, 41-90-31

SOPOT, bliźniak. 85 tys USD,
"Home', 41-0_9·8_6_ __
SOPOT, Mikoszewo, 51-07·48
(10.00-16.00)
SOPOT- Górny, wolno stojący,
53-62-49
SOPOT· Górny, wolnostojący·
~lrie, 'Tanus',52·76-86
DOMEK letniskowy, typ Bunga·
low, tel. 24-41-78

, MIESZKANIE ,
sprzedam ,
GDAŃSK'!!· 53-09-28 -na·

tych~ ast!_
!! _ _ _
GDAŃSK!!! 1·, 2·, 3·pokojowe,

53-38·93, superpilnie!!!
GDAŃSK, 2pokoje, 31-22-36
GDAŃSK, 3-pok~owe, tel 31-42-

68
GDAŃSK, 3po,1oje, 31-22-36
GDAŃSK, 41·95-31
GDAŃSK, 51-73·22, małe
GDAŃSK. 57·02-99
GDAŃSK, Grobla Angielska,

dwupokojowe, zadbane, 'Chod·
~s~·. 31-41_-4_8_ __
GDAŃSK, małe mieszkanie ~lnie
sprzedaml! 46-o8·94
GDAŃSK, połowę szeregowca,
51
•75-08. 'Jodłowski'
--- --------GDAŃSK, Trójm1as:o, 52-42-34
GDAŃSK, trzypokojowe, 31-12·
28
GDAŃSK· Chełm, czteropokojowe, 2Q-_~6_-4_5_ _ __

14

GDAŃSK, 41-9--'-5·_31_ __
GDAŃSK, wolno stojacy, 46·08

47
§!JAŃSK- Sopot, 53-00-85
GDYNIA, dom do 50 OOO USD
21·94-82 _ _ _ __
GDYNIA,_l!koice, 20·53-04
SOPOT, Rumia, Wejherowo
Trójmiasto. Michalak, 51-53·04 '
718-719,722-661
SOPOT· Gdynia, 51-37-45

IIUZKANIE
(, kupię

I

GDAŃSKI!!· 1-. 2·, 3·pokojowe

53-07-61 ,Trójmiasto!!!
-superpilnie!!!
GDAŃSK '!'· 41-22·22· Sopot
zdecydowanie
GDAŃSK, 1· pokojowe, 57-02-99
GDAŃSK.41-90-31 pilnie
GDAŃSK, 41-95-31
GDAŃSK, 51-73-22, Gdynia
Sopot, małe
GDAŃSK. 57-02-99
GDAŃSK, dwupokojowe, 41-56
53
GDAŃSK. dzielnice 41 ·40·01
wew. 52
GDANSK. jednopokojowe, do
35.000, 31· \2-28
GDAŃSK, Tr~miasto jednopoko
jowe, dwupcf<.ojowe, większe, 52
42·34
GDAŃSK Scpot, 53-00:SSGDAŃSK· Starówka. 31-62
16

15

GDAŃSK· Zaspa, 2abianka w1ęk·
sze,31-W-~71_ _ _~
GDYNIA, 1·, 2·pokojowe, Drex,
20-73-42
GDYMA, 1-pokojowe, 2-pokojo·
we, 20-03·71'Astra'
GDYNIA. 1-pokojowe, 2·pokojo·
we, 24-37-30
GDYNIA, 20·31·84
GDYNIA· centrum, dzielnice,
29.79.27
-----GDYNIA· Karw;ny, Dąbrówka, 2·
~!e, 20-31-84
SOPOT, czteropokojowe, dwupo·
~e ~lnie. Michalak, 51·53-04
SOPOT, trzy-, czteropokojowe.
~!.:.Q7~,qQ:..!!_00_
)- SOPOT· Gdańsk, 51 -3745
TRÓJMIASTO, dwupokojowe,
211-501
TRÓJMIASTO,Giermak kupi
rJ1ieg_~nie, 511-1_04_ __
JASIEŃ, kolejkę, 31-81-60
JEDNO-, dwu·, trzy·, czteropoko·
JOWe, 47-67-64

, LOW. BłUIL-USł.UIL

I

kapię .,

GDAŃSK, Sopot- bar gastronomiczny,52-23-45
TRÓJMIASTO· centrum, sklep,
pawilon lublokahzację, 57-77-93

I

~~N=o:eśt

GDAŃSK· Sopot, warsztat do

150mkw.4\·81-57

I

-tOKALE

-lOKALE

MIESZKANIE
pouukujq

AG·UNIVERS, 20·33-37,
20·63·77, Gdy1ia, 10 Lulego 9.
Nieruchomości· wynajem. Zgło
szenia bezpłatne. Obsługa pra-

CHEŁM!!! •Trójmiasto!!! •
52-22-96 ·kawale rkę·

w:ia
AGENCJA "Bank lnfor
macji", Gdynia, Kopernika 19
Kupno· sprzedaż· 1amiana. Cały
kraj. Biuletyny. Doradz!Vlo. 1ryceny. konsulting, 11.0G· 13.00,
15.00· 17.00
AGENCJA Michalak, 5-1-:S3-04
Sopot, 718-719 Rumia, 72·26·€'
Wejherowo
AGPOL, 21·63·13, 25-33-01, 2180-21
ANTARES-;Tl:06-5fGdr·
~ . Traugutta 2d
ATRIUMMorsna, 48-70·15 w. 38
kupno- ~edaż solidnie
BEZPŁATNE przyjmowaniemieszkań i pokoi do wynajęcia, 3122-36
BIURO Pośredn ictwa- kupro,
sprzedaż, Zaspa, Startowa 13.
56·99·36
CHODKOWSKI, 31-41·48
DEN AR· Gdańsk, Abrahama
1A, kup110· sprzedaz r:enJChomo·
ści· zamiany, oferty bezpłatne.
52-35-31
DI CTUM- kupno, wynaierr,,
51-73·22
DOMENA. 20·83·01
---DOM Ltd, 52-42-34 Kupno§E_zeadaż -----,,-FACTOR, 20·81-56, Fac.
tor, 29-79-27, Sprzedaż, v,yna·

dwupokojow~e-----.-GDAŃSK!IJ. 1·.·2-, 3-pokojowe
53-07-61 ,Trójmiasto!!!
-superpilnie!!!
GDAŃSKIJI- 37-43-56· Zdecy·
dowanie!!!=-_ _ __
GDAŃSl<ffl 1-j)Okojowe, 2-poko~
t· 41-22·22
GDAŃSK, 3'--2-_41_·8_\_ __
GDAŃSK, 41-95·31
GDAŃSK. 51-73·22, Gdynia, Sopot, małe_ _ _ __
GDAŃSK, Sopot. dobrze zapla~131-12·28
GDANSK· Gdynia, 53-06-03. 242&-77, pilnie!!'
GDAŃSK· Sopot, 3-4 pokoje w
tym 1pokój 25 mkw poszukuje
Gdański Ośrodek Zen, tel. 32-4879 (8.00- 16.00)
GDANSK· Sopot, kawalerka. 1· 2
pokoJe. tel. 43-21-96, 43·20·91
(8.00-16.00~)_ _ __
GDYNIA, 2-poko)Owe, 22-0S-27
GDYNIA, 24-37·30
GDYNIA,29-79-27
GDYNIA, jednopokojowe. więk·
sze, 21-96·12
GDYNIA, Sopot. 20-78-78
GDYNIA· SOPOT, kawalerkę,
297-309
TRóJMIASTO, 21-06-52
TiioJMiASTo: 21-63-13
TRóJMIASTO, 32·5~
TRóJMIASTO, Giermak wynaj·
mie mieszkanie, 511 -104
21-63-13, 25-33-00

~m
GEM 41-46·93
GIEŁDA nieruchomości Tabor
20·71·96, Gdynia. Starowiejska
14
INVESTOR, 57·54-92, Niedźwie
dnik27A
JODŁOWS KI , 51-75-08
KILKASET o1ert w miesięczniku
"Pomorskie Nierucho·
!!'ości" dostęp111·m wRuc~
KONTRAKT, 51-07-48
iii>IA. 20-31·84 Kupno- Sprzedaż·\'{}'~---
Ml ESZKAM. 57-02-99, kupno, sprzedaz
·- _ __
NIERUCHOMOSCI. 53·86·
84. Kancelaria Pra'llflicza Ja·
kub Tekieli, Przimorze Ja·

25-14~2 PiINifi1!--POKOJU dla sludentów, 31-12·
28

GDAŃSK, 39-03·39
GDAŃSK, odnajmę, sprzedam,

32·S4-_29_ _ _ __
SOPOT, parter demu, na biuro,
51-2905

LOKAL BIUR.-USl:.UG.

.. ' MIESZKANIE '" I
I , , odnajmę

GDAŃSK, 32-41-81
GDAŃSK, lokalu na sklep mię

GDAŃSK!!!· 53-09·28 ·super·

c

poszutt.u;ą <; '

sny, tel. 82·89-18
GDAŃSK . na biuro, min. 50 m
kw, ztelefonem, 56·54-75 (10.00-

pilnJ! ~ - - - - ~
- --GDAŃSK!II. 53-38-93 -na·
GDYNIA, sklep, 21-15-01
tychmiast!!!
TRóJMIASTO, 570-109
GDAŃSK, 31-12-2_8_ __
TRÓJMIASTO, sklep 30-50 m,
GDAfJSK, 32_:11_·8_1__ _
53-87-48 po t 6.00
Q_DAŃSK, 32-55-27
. • GARAŻ
GDAŃSK, odnajrrę, 31-22-36
GDAŃSK- Brzeźno, pokój dwuoposzukuję
sobowy, niekrępujący, panom,
43-56-38
TRóJMIASTO, lub pomieszczeGDAŃSK- Przy100rze, 31-72-33 _ nia 20 m,56-36_·_80_ _ __
GDAŃSK- Przymorze. kawalerka,
33 mkw., tel. 57-78-12 (18.0021.00)
G_DYNIA, 20_·8_1-5_6_ __
GDYNIA, 32-55-27
GDYNIA· Wzgórze $w. MallsymiGDYNIA, n;eodplatnie pokój za
liana własnościowe, 4 pokoje,
pomoc domową, 24·26-79
kuchnia, łazienka. wysoki parter,
GDYNIA, Wolności trzypcf<.ojowe
na dwa pokoje własnościowe w
90 m, Sopot Kopernika ct.eropoSopocie, względnie wynajmę·
kojowe 90 m, Sopot Brodwino.
wiadomość 51 ·89-43
Gdańsk Morena, dwupokojowe,
SZEŚCDZIESIĘCIOSZEśCIOM·
pośrednictwo Sopol, Grottgera 6,
ETROWE na mniejsze, Piastow(12.00- 17.00), tel. 51-27-64
;-ska__8!11<J_!~OO_ _ _ fT'
GDYNIA- Wzgórze, trzypokojo·
ZAMIANY· 41-46·93
we, telefon, na 6miesięcy, 20-7448, 23-62·17 w. 220
RUMIA, 150m. 7_1-00_-_54_ _
SOPOT,32-55-27
SOPOT- Kamienny Potok. M-2
............ WŁAŚCICIE·
(35) , umeblowane, telefon, ~atLU!!! -żadnych prowi·
ne za rok, 51·11·14 (1 6.00·
zji· opiat!!! 52-22-96, 53-0720.00)
61. Bezprowizyjnie!!! •
TRÓJMIASTO, Giermak odnaj·
Najt an iej!!!· (Sprzedaz·
miemieszkanie, 511-104
Kupno-Wynajem!!!) Najwięk·
szy!!!· wybór- Trójmia·
21-63-13, 25·33-00
sto!!! -Kołobrzeska 42E (falo·
TRóJMIASTO. 21-06·52
wiec· parter), 53·38·93, 53~ M l ~.~
09·28 (10.00· 20.00) Han·
na!!!
••, LOW. BIUR.-USł.UG.. .
;......... FIESTA!!! 5S.1S:Ó2,
· odnajmę
sprzedaż, wyna~m. Najskutecz·
niejszalJI Bezprowiz~na!I!
......... KANCELARI A
GDAŃSK, 32-41-81
Prawnicza L.Kucharsk1,
GDAŃSK. do wynajęcia pomieGdańsk, Za Murami 2/1O(Dom
szczenie produkcyjno- hardlowe
Harcerza) tel. 31-62-16, 31-36-21
360 mkw, i pomieszczeniabiurowe 36 mkw, (2 pokoje) tell fax. mieszkania, domy, działki
to~ 31.73.3_1_ _ __ ........ 37-42-91- "ARTUS"·
37-43-56- 'Zieleniak'· Najlaniejlll
GDAŃSK, Wielki Młyn- pawilon,
........ TRÓJMIEJSKA20-60·28
Korporacja Nierucho·
GDAŃSK· centrum, sklep 36 rn
mości! !! " Odrzywo l·
kw,31·58_-77_ __
ska"- Gdynia, WladyslawalV
GDAŃSK- Oliwa, 60 mna hur348/2. 20-36-22, 29-70-01 !Jl
townię, 52-19·31
"Forum"- Gdynia, Bema 611,
GDAŃSK- Orunia, pomieszczenia
21-09·95, 29-72-701!! "lnto"·
biurowe- 157 mkw., wraz z pia·
Gdynia, Abrahama 10, 20-98·93,
cem· 1.850 mkw, 46-04·47, 41·
21-69-6411! "Fides" Gdynia,
72·24
10Lutego 19/7, 20-74-48, filia
GDA~
ŃS_K_·W-r-ze-sz-cz. -na-cichą
Dom Towarowy Chylonia, 23·62·
produkgę, 41·31-78
17wew.220 Koniec!!!
- - - -- -- - GDAŃS K· Wrzeszcz, okolice
..... 41-73·68· LOKUM· 46dworca, klkal handlowy odnajmę
07-66 Zgłaszający bezprowizy1·
lub sprzedam, tel. 46-06·48 po
nie!
-----~20.00
'""51·22·51, WOLINSKI
GDYNIA, Swięt~ańska, biuro lu·
kupno. sprzedaż, zamiana, Sopot. Armii Krajowe166
ksusowe wynajmę, tel. 20· 12-69 .
KORPORACJA
GDYNIA, ul. Chwaszczyńska 50,
Strzelczyków· Ręka,
biuro, plac, magazyn, tel. 20-79wek, Miszewskiego 12113, 41·
51

I

GDYNIA, ul. Starowiejska 1OO m,
I ~ętro. telefon, 20-74-48, 23-6217 w. 220
GDYNIA· Orłowo , Wierzbowa
32a, przy dworcu, domna biura
~b pojedyncze klkale. 248-653
GDYNIA· Plac Kaszubski, box
~~lov.y, 21·79-71
PELPLIN Kościuszki 28· pomieszczenia na sklep lub hurtownię
oddam wdzierzawę. Telefon w
oczekiwaniu.
~OPOT, 36 mkw., 5100-60
STAROGARD Droga Owidzka,
halę magazynowo· produkcyjną
500 mkw, piwnicę 300 mkw,
/009/ 225·24
STRASZYN, obiekt magazynowo· produkcyjny, uzbrojony. 850
mkw, zzapleczemsocjalne· biurowym. Oczekuję propozycji
Fax,1el. 82-34-00
SWIĘTOJAŃSKA biuro, 22·12-85_

DOM '•':+
PIJSlllkuję

90.31
• ' • 29-72·68, WGN· Nieruchomości , Swiętojańska 72. 1OOO
ofert wmiesięczrnku ' Pornorsl\ie

9!._!JoliS~ 2 _ _ __
POSESJA, 20·32·17.
Gdynia. Swiętojańska 91
SZMIDT, 20-14-0_3- -,--20-04·08 M.TM. Gdynia, Sw,ęto
janska 49'5'1!
20-18-76VEKTOR
200·126. GDYNSKA Kancelaria Prawnicza. kup~~ spr.:edaz-wyna,iem

DOM

'

IIIATHIAU BUD.
sprzedam
AMERYKAŃSKIE ol<Jadzi·
ny elewacyjre'SidirMJ', dadióW'J
bitumiczne, rynny P.C.V., styrc·
pian,23-14-50
BLOCZKI, gazobeton, pusta·
ki, cegta, cement. oorzeża. płytki,
żwir. transport, 48-78-00
BOAZERIA, 5_
7-54_·3_1_ _
BOAZERIA, podlcgó~, 32·
26-03
BOAZERIE, schody. podtag,,
57.53.59
DESKA podłogowa, obrobiona,
od 8114 cmszerokości oraz tarcicę- tario. Fax,el. 82-34-00
DESKI sezonowane. Odbiór
Pruszcz, tel. 41-84-61
MOZAIKA po-..dl.--og-ow_a_od.,...1
-8....,zl.
25·47-14
PIEC 'Elgaz'. 3,5: tanio, 57-23·
91
PŁYTY wiórowe zwykle o gr.
12' 28 mm wcenie 7,20' 11,90
zł/m kw. + VAT. Hurtownia pl)t
wiórowych. Przedstawiciel 'Al·
pex" Karlino, Gdańsk, Narwicka
10, 43·13-61 , Kartuzy. Węglowa
30, 81-03-57, 58 w. 30. Udziela·
l!l'...raba_tó_w._ _ _ __
STROPY "Teriva" atestowane wciągłej spczedazy. 52-7551 , Gdańsk· Osowa, Bamiewicka
139
2WIR, ziemię destarczy żwirow
~ 48·54· 76, 47-61-1
_5_ _

MATERIAt.Y BOD.
, .· kupię ·

BUK. dąb, olchę surowiec tartaczny, tarcicę olchową. Olsztyn
0-89/ 27-68-69 po 16.00

I

MURARSTWO

,I._
. ------

71-37-95

Nieruchomości"

... 29-79-43~.~3MAJ~A~2-8-~
06-031iiWYNA·
JEMI!!
... ,
"' ANTIDOTUM, Grunwaldz~a
87/91 , 46·14-56158
"' APEKS.-..,..Gru-n-wa-ldz_ka_\_02,
41-05·33, 46·08-46, 46-08-47
"20-28-35 ASTRA· Sprze·
dażl!! Wynajem!'! Swiętojańska
5(71a
"20--7-S._7_
8_1'/Y_N_fi.J_E_M_
" 21-63· 13, 25-33·00 BŁ Y•
SKAWICZNY wyna·
jem!!!
" ABRAMOWSKI kancela·
~ rawnicza, 21-88-02
'200-611 , 'NYNAJEM
• 21-96-12WYN,\JEM
' 32.55.27 GASPRA
'47-67-64, "POLSTARlli
Wrzeszcz. Na Wzgórzu 28
Kupno!!! Sprzed aż!!!
Wynajem!!! Zamiana!!!
53-14--:-63, 57-15-15 w. 37. 46-6944

CUDZOZIEMIEC v,ynajmie dom
Gdańsk, Sopot, Gdynia, 47-67-64_

Gdań11k, tel.lfax 31-lJ0-62, tel. 31·50-41 w. 169 w godz. 8. 00-18.
fax 46·35-68 cafą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32,
w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 5 1-54-55
w godz. 8. 00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 20-04-79
- 16.00; Starogard Gdllń11kl,

oo,

NIERUCHOMOSCI

·NIERUCHOMOSCI

• LOKALE

GDAŃSK· Cnelm, M·4 ul. Suchanka. przed zasiedleniem,
54.000 ~. tel. 41-15-42
GDAŃSK· Niedźwiednik, clwupokojowe (oddanie 1996); Marena,
czteropokojowe (tanio)- Lege AJtis, 46-12·91, 46-12·92
GDAŃSK· Orunia Górna, M-3,
48-76-72
GDAŃSK· Przymorze, kawalerkę,
41-90·31
G-DAŃSK-Przymorze, Zaspa,
Morena, 'Radius', 52-27-06
GDANSK· Starówka, 31-22·36
GDAŃSK- Wrzeszcz, 70 mkw,
dwupokojowe, stare budownictwo, cgrzewanie gazowe, tel. 41 ·
00-43 po 1600
GDAŃSK- Wrzeszcz,czteropok1r
jowe (140), trzypokojowe, dwupo·
~we. 46-14-57, 46:00.38
GDAŃSK· Wrzeszcz, czteropoko·
~we, 100 m,garaz.47-67-64
GDAŃSK· Wrzeszcz, dwupokojo·
we. 41·53-65
GDAŃSK· Wrzeszcz, dwupokojo·
we, Przymorze- 1ednopokojowe,
41-56-53
GDAŃSK· Wrzeszcz, trzypokojo·
~rter, Kościuszki, 41-97-67
GDAŃSK- Zaspa, czteropokojo·
we, garaż, telefon, 56-65-75 po
18.00
GDAŃSK- 2ablanka, ctwupok~owe, 51 ·75-08, •Jodłowski'
QgYNIA. 51-73·22, małe
GDYNIA, trzypokojowe, czteropo·
kojowe,20·_53_·04_ _ __
GDYNIA· Bemadcwo nowe, czte·
ropokoJOWe, garaż, 22-14-59
GDYNIA· Chylonia. trzypokc;owe,
ga!az, tan o, 20_-2_6-_45_ __
GDYNIA· Cisowa, trzypokojowe,
67 m, 550 mhi, 2_
16·_22_2_ _
GDYNIA- Dąbrowa, nowo budowane, okazrinie, 2 0 · ~
GDYNIA- Kar11iny, M-2 dwupo~ojowe, tel 24-32· 11
GDYNIA- Obłuże, trzypokoj)we,
22-14-59
GDYNIA- Sródmieście, czteropokojowe, ra~, 22-14-59
GDYNIA- Witomino, trzypokojo·
we,22-14·59
RUMIA, czteropokojowe, 7i0-799
SOPOT· Brodwino, trzypo·
ko~we,51·75-08,
WEJHEROWO, trzypokojowe
1741· 45 tys.· Michalak, 72-26-61
WRZESZCZ, 3pok*, 46·0847

18

17

16

NIERUCHIIVIOSCI

AUTO-MOTO

CAŁODOBOWY, międzynarodo·

NAUKA

14

. 'olS do 10tp. zł

I

f{SZUjJiM

13

AUTO·fflOTO

I

I:

•

/ J I J ~ nLOO / ~ ·

Centralnym Biurze Ogfoszeń wGdańsku, do godz. 14.00, w biura_,, _____ :,i~a 'tlN:JZSO?fX)
•
Cena nettol srowa -,,.,., ~

53-61-36 OLIMP
A.B~G. Byczkowski. Goralczyk,
21-95-42

CYKLINOWANIE, 20-14·77
CYKLINOWANIE, 20-74-81
CYKLINOWANIE, 21-18-94
CYKLINOWANIE, 23·89:SOCYKLINOWANIU 1-66·66CYKLINOWANIE. 31·89·

52
CYKLINOWANIE, 32-06-10 CYKLINOWANIE, 32·56-69
CYKLINOWANIE.41-60·94, VAT
CYKLINOWANIE, 4t-7323
CYKLINOWANIE, 47-90·58
CYKLINOWANIE, 53-09-40
CYKLINvWANIE, 53-14-09
CYKUNOWANIE, 53·18-40
CYKLINOWANIET3m2CYKLINOWANIE. 53·63·85
CYKLINOWANIE,56-89-45 .
CYKLINOWANIE.solidnie,
57-26-19
CYKLINOWANIE, ukladame, 21·
13-74
CYKLINOWANIE· lai<.ierowanie,
53-94·63

16
17
18
w godz. 8.00·16.00; Elblqg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09

tel.lfax 220·8 0 w godz. 8 .00 • 16.00

pm•

Centralnym Biurze Ogfoszeń w Gdańsku, do godz. 14.00, wbiurach ogłoszeń w Gdyni do godz.13.00
Cena netto 1słowa • 2,88 zł

Cena netto 1słowa • 192 zł Cena netto 1sA?wa wogłoszeniach drobnych DUO Reklamy:
Dziennik Bałtycki piątek+ Wieczór Wyblzeża wyd. zwykle 1,87 zt, Dziennik BaJtycki piątek+ Wieczór Wybrzeża wyd. mag. · piątek 2, 15 zł
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I

DRZWI. rózne, 31-60·48, ra,
ty. Piwna 19121
DRZWI- ABC· na1wię,szy wybór- atesty, 41-45-92
DRZWI od 52 zł. 25-47-14
OKNA, drzwi PCV najtańszymOlltaż. Sopot, Grottgera 9, tel.
51-04-97 w. 3, łukowo tel 81-7669
OKNA PCV, 23-89-04
OKNA PCV, 31-66-66
OKNA PCV. 41-06-51
PROFESJONALNA naprawa. 32·
62-58 wew. 9
RENOWACJA o~en, 25-01-39
RENOWACJAo~e!I. 31-85-19
SZKLARZ, 46-03-04, 41-08-07
ZALUiJE •Amarant' 19 zł+ ~onowe 30 zł+ antywłamaniowe,
(9.00-16.00) 56-19-63
2ALUZJE, 24-35-66
sum j ZALUZJE. drzv.i dodatkowe.
tanio, prooucent. 20-52-27 Gdy~11~pecka 14
MALARSKIE, tapetowanie, cykk- 2ALUZJE, rolety-prod~cent. 72!:O!anie, 56-8945
39-86
~A_ALOWANIE, 20-74-81
ZALUZJE, rolety standardowe,
~'=QWANIE, 32-06-10
ekskluzywne Kama2000, przeMALOWANIE, profesionalne ta- ciwinsektowe, antywłamaniowe.
Producent· Dorna, 51-40-31
il:llt-Owanie, 53-97·61
2ALUZJE, tanio, 51 -63-06
MALOWANIE, szpachlowanie,
tel. 31-46-93
2ALUZJE ol)'ginalne szwedz,
MALOWANIE, tanio, solidnie, 32· kie, Alucolor, teł 43-09-35
80-57
ZALUZJE pionowe,
71-16-31
MALOWANIE tapetowanie, 23·
12-01
!ALUZJE pionowe, poziome.
MALOWANIE, tapetowanie, 23- rolety, markizy (okna PCV- Veka), montaż. serv.is. Posezonowa
30-68 VAT
MALOWANIE, tapetowanie, 31· obniżka ,10%. Producent
'Aga', 1el. 52-45-22
99-40
ZALUZJE pionowe,
MALOWANIE, tapetowanie. 32poziome- producent Ma83-88
gnum System. GdańskMALOWANIE, tapetowanie, 43Wrzeszcz, Szymanowskiego
53-11
14 48-33-15
MALOWANIE, tapetowanie.
ŻALUZJE pionowe, rolety anszpachlowanie. 51-60-23
tywiamaniowe, tekstylne. Marki·
MALOWANIE, tapetowanie, tel.
zy, drzwi harmonijkowe.Produk25·57-40
cja- montaż "Porolet", Sv.ięMALOWANIE- tapetowanie, 32tojańska 128, 29-71-55, Rajska
81-69
1/5, 31-31-23, Beniol\\,kiego, 52·
SUFITY podwieszone. gipsy, 51· 00-71 weW!l. 2252
61-29. 78-39-02
ŻALUZJE- pionowe.
Rolety antywlamanioTAPETOWANIE natrysko·
we oferuje producent Deko
we, 23·18·16
System. Gdańsk, Pol~ 110,
52-37-36
ZALUZJE producent 'Hanles', poziome, pionowe, Gdynia,
Wielkopolska 209, 22-12-82. 24DEKARSKIE, malowanie. dacie· 28-56
plenia, 78-35-62
ZALUZJE producent, Gdynia,
Wielkopolska154, 22-48-97
ŻALUZJE p(oducent, Urbaniak, Gdynia, Słupecka 21 (od
Warszal\\,kiej), 20-62-40Gdańsk.
BRAMY· automaty gara- 32-29-04
żowe, wiazdowe, Orłowo, CuZALUZJE Zanwo-prooumowników 6,24-06-22
cent, 39-00-24
BRAMY garażowe, 51 ·26·39
BRAMY garażowe, przemysłowe,
t
41-29-57
DRZWI, 4189-30
GLAZURA, 56·54·68.solidnie
DRZWi. 41-90·91

PARKIECIARSKIE. 51-19·20
'Maan'. Układanie, cyklinowanie
(mat własne. powie!Zone. ekologpne). Gwarabcja. VAT, ra~!
PARKIECiARSTWO, 53-93-71,
układanie, qklrowanie
PARKIET-łanio. 32-/8-00w.158
PARKIET· układanie, cykinowanie. lakierowanie, rachunki
VAT, 52-06·12
PARKIET eksportowy.
~'llaraaja ja~ości, 57-06-69
UKŁADANIE, cyklinowanie. 8176-48
UKŁADANIE. cyklinowanie, la~erowanie parkietu, 41-16-72
FIRMA "Parkietus", 51-2604 ul<Jada parkiet (własny, powierzony). Cyklinowanie, lakierowa·
n~. VAT. Gwaranąa. Tanio

j

śclANY.

t ,łlAZUlłNtłTW!.

[uswi H,~i~ZJIE j
HYDRAULICZNE VAT, 23·56·01
HYDRAULICZNO· gazowe 32·
98-56
HYDRAULICZNO- gazowe, 5670-10
Wod Kaii:; 52·83-94
23-04:S9 VAT - - - 23-49-36
32-86-97
5309-27
57-13·75
llSlUGIElf.KTRYCZtłE

ELEKTROINSTALACJE, 48-74·
27
ELEKTROINSTALA TORS KIE,
41-09-41
ELEKTROINSTALATORSTWO,
52-48-01
ELEKTRYCZNE, alarmowe, 3706-89
INSTALACYJNE, awarie, 20-60·
81 - - - - - POMIARY, 48-74-35
POMIARY, instalacjeelektl)'czne.
53-19-61

USlUGI f1AZOW~2)

- - -- -

1 -•- ZABEZPtECZElifA.~; 1

l

smutku zawiadamiamy,
• zmarł

BUDOWLANO- modernizacyjne,
ALARMY,52-48-01
BALKONY· zabudowy. kraty. 47-74-35
ogrodzenia 41-12-44
KOMINKItario 32-60-34
DOMOFONY,41-66-40
KONSERWACJE, ocieplenia,
_
DOMOFOOY,71 -36-66
malowanie, boaze11e. podłogi,
DOMOFONY, alarmy· irstalacje, płyty gipsowe, VAT, Chojnice
52-36-11
0531 715·36 -DOMOFONY- otwieraniepilotem,
OGRZEWANIE energoo·
_ __
modmizacie, 24_-0_0·90
szczędne! Montaż gratisll!
DRZWI. antywłamaniowe, do·
51-56-37
datkowe. zamki. kra~,52-31-88
- - -- - DRZWI antywłamaniowe
REMONTY mieszkań, 25·01-39
drewniane-zbrojone, 46·93-46
WANNY· odnawianie. 24-25·
DRZWI antywlaman;j'we, za.
mki. tapicerka, harmonijkowe, 53
46-31-96
DRZWI metalowe, drewniane,
rat . 31·34-48 51-34-18
DRZWI metalowe. kraty, 32·
65·49
CZYSZCZENIE dywanow,
DRZWI zbrojone,41-90-91
tapicerki, 21 -07·33, 20-19-75
FOLIE antywłamaniowe. rolety,
C2YSZCZENIE dywanów. 23-09·
'Janex·. 51-60-22, 46-7983
16
KRATY, tel. 43·81-25. 43-81J_L
C2YSZCZENIEdywanów, tan:o,
KRATY, zabudowa balkonu, 37·
2518·29
37-83 _ __ _ _
CZYSZCZENIEdywanów, tapKRATY. zaoudowy. ogrodzenia,
cer~. 41,32,01
52-03-64
MONTAZ -autoryzowany se·
C2YSZCZENIEdywanów,tapicervis zamków Gerda i innych atere~20-24 25:l3-01-97 __
stowanych. Lares Gdynia, ul.
CZYSZCZENIE dywanów,
Sw~tojańska 98, 20-16§
OKNA. Rolety antywlamanio· tapicerek, 23-33-22
we, producent 'ija~52-83-34
CZYSZCZENIEdywarów,tapice·
rek. 23-55-12,25-44-21
ROLETY, antywłama
niowe, Bogumtt &Górka, 32· CZYSZCZENIEdywanow. tapice·
62-51w. 208. Okna PCV w. rek, 23-57-53
209
CZYSZCZENIE dywanów, tapiROLETY antywłama
niowe! Produkcja, cerki, 32·14-29
montaż, "Rolu1", 31 •
CZYSZCZENIE dywanów, tapi91_ _ _ __
59·__
cer~. 56-51-71
ROLETYantywłamaniowe. 23ClYSZCZENIEdywanów. tapi89-04
cerki, 56·53·95
31
antywłamaniowe.
ROLETY
CZYSZCZENIE dywanów,
66-66_ _ _ __
_9_ __
5·1
ROLETY antywłamaniowe , 41 · tap~oo. ~ 8_
06-51
CZYSZCZENIE dywanówROLETY antywłamaniowe, 41 ·
tapicerki /VA1}, tel. 56-74-84
29-57
CZYSZCZENIEdywanów i tapiROLETY antywłamaniowe, 51· cerki,43-48·62
26-39
ROLETY antywlama·
. USł.UGł STOLAJISKO
niowe, 71-16·31
'"' , TAPłCElłSKIE '
ROLETY antywłamaniowe.
bramy, kraty zwijane 'Rollgate',
31-10-11 wew.31
BOAZERIApanelowa. PCV,
-,
-a
_,,1-am
ROLET_Y_a_n-ty_w
podłogi szwedzkie, 39-09-34
niowe, bramy zwijane.
STOLARSKIE 39-79-05
Raty, Sohns· Pol, 39,
92-65
TAPICERSKIE.41 -73-34
_·
_a
- Y- an-t-yw-1-am
RÓL-ET
niowe Bogumił & Górka 32· TAPICERSTWO. 57-35-61
62-51 w. 208. Okna PCV w ZABUDOWY, 23-36-44
209. Punkty sprzedaży: Gdynia.
10Lutego 2b. 20-21-89, Gdańsk,
Gospody 6a, 57-93-37
___, 1
- ·_P_o_zo_ST_m:
atestowane
70·125
- - ----ALARMY
-5•
-

1

NAPRAWA kuchenek,JUflkersówwykonuje mistrz gazownictwa
24-17-94
- --- - - -23-49-36_ __ __
32-28-30
46-71-22
53-09-27
- -- - 57-13-75

ALARM. 24-32-89, 78-31-13
domofony
ALARM,32·00-14
--~
ALARMY. 2-3-0-9-64
- ---ALARMY, 37-06-89
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Pełni

KAFELKOWANIE, 32-16-41
KAFELKOWANIE. 52·28-23
KAFELKOWANIE, 53-58·60 po
16.00
KAFELKOWANIE. 56-42-77
KAFELKOWANIE. 71-05-10
KAFELKOWANIE, hydrauliczne.
2389-04
KAFELKOWANIE, hydrauika. 32·
56-32
KAFELKOWANIE , hydraulika, VAT, szybko. solidnie.
56-95-14
KAFELKOWAN!(hydraulika·
miedż, 53-97-61
KAFELKOWANIE,tel. 46i):_8Q_
KAFELKOWANI~~

27

28

SPRZĘT

SPRZĘT

ELEKTR.-ELEKTRON.

ELEKTR.-ELEKTRON.

TURYSTYKA
I PdDRÓŻE

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

ZD ROWI E

SPRZ~T USP. DOM.

;+;..,

na rawa ,., ·

CHŁODNICTWO. lodówki, 46-49·

71, 57-21-65, usfl.gidomowe
lodówki,
CHŁODNICTWO.
zamrazarki. 51-114-61 lub 81·
68-68
CHŁODNICTWO, lodówki 51 •
70-91
KRIS· Serwis urządzenia
chłodnicze, gastronomiczne, prał·
nicze. transport, przygotowanie
do sprzedaży, 46-25-41
LODOWKt. 24-29-18
LODóWKI, 20·18·62
LODÓWKI, 24·8s:JO uslugr
domowe
·673 l,~31"""·5ac:2:--;;:
LODOw·"'K""
LODÓWKI.32-07-75
LODóWKI. 52-29-67
LOOÓWKI,56·23-74
MIKROFALÓWKI. 53-43-79
-'---~9-64
PRALKI, 20,::...-1:..:..
PRALKI. 22-29-38. 23-74-27
PRALKI, 23-44-48,20-19-25
PRALKI, 24-29-18
PRALKI, 31,52-63
PR.AJ..KI, 32-28-48
PRALKI, 32-80-10
PRALKI, 32-96-57
--·_ __
PRALKI,46·-'-51-'89
PRACR[si-02-59
ii~LI<l53-43-79_ __

dywanowe,
TRAWNIKI
nawadniani~ au1omatyczne. 23·
66-38
AGENCJARemontowa, 29-01·07

22

dnia 30 września 1995 r.

26

PRALKI.56-61-11
PRALKI, zmywarki, 41-97-74,
Kuczewslti

I

21

że

25

24

23

22

21

19

, AUDIOIIOE.0
.. .,,... t ne-tlam
TV, skup,
gwarancja,
tanio, ul. Piastowska
31, tel. 52,32-61 ,
10,00. 18,00
KOMIS

sprzedaż,

AIWA, innelll Wideotelewizyjne,

:~~~~~roi Roczna gwarancja,
AKAI, Sony, Siesta, inne.
Bezpłatny dojazd, 51-73-30
ANITEH, Neptun, 21-62-75,
20-32·78d~azd bezpłatny
ANITEH.-Neptun. 57-56-75,
52-29·34. Dojazdbez~atny

23

24

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, źe dnia 30 września 1995 r

mój Mąż,"nasz Brat

·

ś. ł p.

w wieku 62 lat zmarła po ciężkiej chorobie
ś. ł p.

MIECZYSŁAW
BIAŁCZYK

KLARA BALCERZAK

zd. BŁAWAT
Msza święta żałobna będzie odprawiona 5 października 1995 r.
o godz. 11.00 w kościele pw. św. Józefa w Gd. Przymorzu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na cmentarzu Srebrzysk o
w Gd. Wrzeszczu o godz. 12.30.
Pogrążeni w smutku
Synowie z Żonami i Dziećmi

Msza święta żałobna odprawiona zostanie
dnia 4 października 1995 r. o godz. 10.00
w kościele pw. Wniebowz ięcia NMP w Redzie.
Pogrzeb po mszy świętej na (starym cmentarzu) w Redzie.
żona, Siostry i Brat z Rodzinami

AACHEN, flamburg, Lubeck,
Kieł, Bremen, Koln, Stuttgartcodziennie. Wiochy, Anglia,
Francja. Ubezpieczenia. Pol·
Ola, 374-573" 5, wieczorem:
485-482
AHS. Elżbietańska 10/11, 3151 -11, autokarowe- Europa
Zachodnia, Koln- cooziennie
ALTOUR IST· przewozy cala
Europa· codziennie- zniżki .
374-558, 374.543
AUTOCENTRALA· cen·
trum sprzedaży biletów autokaro·
wych, mikrobl.lsowych, 374-406,
374-664
BANK biletów- Europa, lad,
57-74-08
BANK przejazoow illtokarowych,
~le~ kltri<:ze, wu.y, wynajemautokarów, Primatour, 20-13-42
BT Inter- Express przewozy Europa, codzienrie. Hamburg,
Bremen, Bremerhaven, wynajem
mikrobusów, 31-10·48, po 20.00
43-25-85
BTU "Maciek" przewozy
Hamburg. Lubeck. Kieł, Frarldurt,
~bezpłatny
NEPTUN. 57-56-75, 52-29· Mannheim, Karsrue, Stuttgart.
Ubez~eczenia'Warta' Ulgi dla
34, 57-87-73d~azd bez~atny
OTAKE, Sanyo, Siesta. in- stałych klien1ów, dzieci, studentówi emerytów. tel. 37-44-48
ne. Bezpłatny dojazd, 52-31·88
Całodobowy 82,89-86
SONY- Sanyo- Neptun- Samsung- Siesta, inne. Bezpłatny CENTRUM informacji
przejazdówautokarowych Biuro
dojazd. 32-37-30
TELENAPRAWA Brokerów DomTecllnika 46-20-46
DOMINIKA· naitańsze prze·
~aJarlie, 23-18-40
TELEWIZYJNE. radzieckie, woz · Europa. 31-01-71
T, wynajemautokarow,
polskie, 41-20-10
przejazdy autokarowe- NiemTELEWIZYJNE, Zachodnie, 47cy, 31-55-25, BramaWyżynna
23-95
(siedziba PTIK). Biuro Broke·
-52_--21_20
_E
--Z-Y-JN
TELE·WI
rów, 46-20-46 (siedzm NOT).
VIDEO! Dojazd bezplatny1
FakonCentrum Handlowe ZaRocznagwaranqa!!I 53-11-26, 0spa, 46-54-52. Panda·
90-50-63-63
VIDEOFILMOWANIE.20-23-87
EUROPA na1większa oferta,
VłDEOFlLMOWANIE, 31 -48-58
Skiff. 31·95-31, 31-23-46
VIDEOFILMOWANIE, 41-59-59
EUROTOUR, 51-28-95.
"Playback'
Przewozy międzynarodowe. Wy·
VIDEOFILMOWANIE, 52-15-57
najem mikrobusow _ _
VIDEOFILMOWANIE, 52-27-26
HALLO, mikrobusem, Kolonia,
FlLMOWANIE, 56-53-95 41-78-18
VIDEO
VIDEOFILMOWANIE.56-83-95
INTERGLOBUS· z nami
VIDEOFILMOWANIE· "Christpol', szybko. tanio, bezpiecznie, kon·
profesjonalne. 31-41-48
cesjonowane przewozy: Niemcy,
WIISEOFILMOWANIE, 47-89-~ Hamburg6xtygodniowo, Ang1ia,
WIDEOFILMOWANIE, 57-53-32
Francja, Benelux, Gerewa, 31 ·
60-18
LAST Minute Tours zaprasza do bl.ldynkuLOT-utel. 46·
26-99. Setki ofert, podróże wyłącz.nie lotnicze, wyjazdywostatniej chwili, rewelacyjneC€ny. Tf
kou nas CMlple morza, szerokie
plaże, udany WJpoczynekl
LONDYN, Benelux,
TURYSTYKA
Francja, SzwajcariaI PODRÓŻE
plZewozy, wycieczki, ·wagonlit',
31-76·10
- ---;! j MAK- Tourist- konces1onowaneprzewozy autokarowe: BreA·BALT·TUR przewozy ma. Kolonia. Karsluhe, Monamikrobusami i autobusami, Europa, chium, Paryz, Saarbrucken. Stutt·
oo Niem~ !miź.ka 10 zl/. Wynajem gart. 50%zniżki- dzieci do lat 12;
do26i powyżej 60 lat· 10%zniżki
mikrobusów, Sopot, ul. Kościuszki
46-24-31
12, tel. 51-64-44,51-75-14

ANTENY. 20·8~ 9,gwarantja
ANTENY, 22-45-05 satelitarnotelewizy110
ANTENY, 23-73-38 RTV sa,e!itan"e
OOENY, 39-94-32
ANTENY, 51-68-27
ANTENY TV Sat,41-89-97
BIAZET, Samsung Neptun,
inne. Bez~alny doJazd, 52-31-68
BLAUPUNKT. Funai, Siesta, inne. Bez~atny dojazd, 4183-87, 56-24-97
COLORMAT- Sony· RoyalNeptun inne. Bezpłatny do·
jazd. 32-37-30.23-51-04
CURTIS, Royal, Neptun. if1!le.
Bezpłatny d~azd, 32-19-25
CURTIS- Sanyo- Otalle- Neptun1nne. Bezpłatny dojazd, 25·21-97,
32·81-69
JOWISZ, Neptun, Heliosnaprawa, dojazd bezpłatny, 3188-63, 41-38-66, 51 -30-45
NEPTUN! Jowisz, Helios.
Telenaprawa-dojazd bez~atny41-69-66, 41-71-01, 46·79-45
NEPTUN, 21-62-75, 20-32-78

I · dz~węzr. -

Pogrąże ni w głębokim żalu zawiadamiamy,
dnia 1 października 1995 r. zmarła nasza najukochańsza
Mamusia, Żona, Babcia, Teściowa, Siostra

ś.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 30 września 1995 r. zmarła
w wi eku 82 lat nasza Kochana Mama i Siostra
ś. fp.

tp.

STANISŁAWA

GRZEBIONEK ·

lat 60
z d. BEŁKOT
Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 5 października
1995 r. godz. 10.30 w kaplicy kościoła św. Antoniego w Gdyni.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00 na cmentarzu
:
Witomińskim w Gdyni.
Pogrążona w smutku Rodzina

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 1 października 1995 odszedł

od nas opatrzony n ajświętszymi sakramentami Ukochany
i Dziadek
ś.

Mąż, Tatuś

EUSTACHY L. PRUS·WIŚNIOWSKI

Ur. 30.03.1906
Kpt. ż.w. absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie,
uczestnik konwojów morskich 1939-1945.
Msza św. odprawiona zostanie dnia 5 października 1995 o godz. 9.30
w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni -Orłowie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.00 na cmenta rzu Witomino.
Pogrążeni
192•11HMJ1
. w smutku Żona, Córki, Wnuki
..

która

rozegrała

mgr MARZENIE
WOJCIECHOWSKIEJ-ORSZULAK
z powodu

nagłej ś mierci M ęż a

WIESŁAWA
absolwenta naszego liceum
wyrazy współczucia, żalu i słowa nadziei przekazują
Koleżanki i Koledzy z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

Dr. n. med. ALFREDOWI JANKAU
serdeczne wyrazy współczuc ia z powodu śmi e rci

BRATA
Zespołu

składają

,_ WCZASY, lllYC!fGZK~ ·
' .::; SANATORIA s: .

GINEKOLOG,41-19-85
GINEKOLOGIA Klinika Kalinin·
grad, 52-08-33
GINEKOLOGICZNY gabinet. Testy ciążowe, porady, dr
Glinczews~. 5_1:~·68
INTERNISTA· wizyty, 4131-41, 24-89-87
INTERNIŚCI. wizyty, 53·
69,51
LOGOPEDA- terapia dzieci, tel.
23-67-50- - - -NEUROLOG Niżnikiewicz- gabi·
net Szczecińska 32. również wi
Zyty, 56-12-49
PSYCHIATRA po 15 00, 56-9058
SEKSUOLOG, 41-52-29

w smutku

LIKWIDATOR 'Emeg· Sp. z o.o,
Gdańsk, ul Arliońska 3, powiadamia, że sprawozdanie lilwidaqjne spółki jest do wglądu pod
podanym adresemwciągu 14dni
od da~ ukazariasię Cljoszenia.
POSZUKUJĘ świadków kolizii
zbieg ulicy Kości1JSZki i Al. L!;<,lio·
nów dn. 29. 09. 95 godz. 18.15,
tel. 41-14-85

AMERYKAŃSKIE aparaty

serv.i s, raty, "Mayto·
ne', Wrzeszcz. Głogowska 11,
560-574
BIOTERAPIA,tel. 20-18-44
CISNIENIOMIERZE japońskie
sorzedaż, 52-20-49

!

,LOMBARDY
1ZGUBY

AKROS- pożyczKi pod samo,
chody. nieruchomości.
20·2~·88,29-70-58, 0·90504514
AUHLombard· Gd)'nia, Morska 167, 29-74·52
AUTOLOMBARD, 20-4777
BYŁY Hotel Monopol, 31-56·31
w.0011
DWORZECGL PKP. soboty do
14.00,46-33 42
- --JUPIT. Węglarska 617, 31-26-92
KOMIS· Lombard- Sklep RTV Dom Towarowy Chylonia Box 81,
23-62-17wew. 181
LOMBARD. Gdynia, 10Lutego9, RTV. biżuteńa, samochody,
nieruchomości. 20-33-37, 20-63-

DZIEKANATWydziału MechancznegoPo!techni~ Gdańskiej unie
ważnia zagubioną le~tymację nr
51144 na nazv,,sko2niuda Lesz~
zam. Sqxit,ut. N ~1w.

MATRYMONIALNE
ANIA, 46·75-11
~ rsk,---o---=-ma'""·87"'-4;;;-9pa--,-rtne
JULIA. 47
~ monialne. Najwięcej ofert!!L___
MEDIUS-wiecz.orek 14października, 21-08-_53_ _ _ _
NIEPARZYSCI, 24-10-46, 21-8046
OMEN,23-66-25

77
LOMBARD. Obłuże, Unruga 56,
25-24·59
LOMBARD· samochody,
ATV, złoto, Gdańsk, Kolo·
!'zeska 39F, 53-04-68

30
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paździe rnika

ś.

1995 r. zmarł

t p.

RAJMUND RAIF
M sza św ięta żałobna zostanie odpraw iona
kościele św. Stan i sława Kost ki w Oliwie, ul. Abrahama
w d niu 5 paździ ernika 1995 r. o godz. 10.30.
Pogrzeb na cmentarzu Srebrzysko o godz. 12.00.
żona z Córkam
i Rodziną

Inspektor PRS

żegnamy

naszego Przyjaciela.
prawy charakter
pozostaną w naszych sercach i pamięci.
Łą czymy się w głębokim żalu z Rodz iną Z marłego
i składamy serdeczne wyrazy współczuci a.
Jego

RÓŻN E

słuchowe,

W dniu 2

RAJMU D RAIF
Pogrążeni

LOMBARD Obłuże, Unruga 56,
25-24-59
LOMBARD samochodowy,
komistechn~.my Sopot, Podjazd
7,51-71:.!_8. - -- -LOMBARD samochody, RTV,
złoto, Sopot, Niepodległo
ści 743. 51-15-50
POZYCZKI pod zas1aw, Pana Tadeusza 74
SAMOCHODOWY su·
perlombard, 20-24-01, 2970-58
SAMOCHODOWY su,
perlombard, 20-24-01, 29·
70-58
SUPERLOMBARD, Warszawska
64, 20·24·01 - -- SUPEALOMBARD, Warszawska
64. 20-24-01

28
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OSTEO·MEDSC, diagnostyka
osteo~_!_~zy,_}?·2_4-_28_ _
TRANSPLANTACJAwłosów, lntramed Warszawa 15-57-15,
Gdańsk, 47·69-01

Hali Targowej) Curodental
stoma!ologia zachowawcza protetyka. chirurgia8.00· 20.00. również niedziele. 31-69-58
GDAŃSK· Wrzeszcz., Al. Zwycię
stwa 43, Centrum Stoma,
lologiczne Vis· Dentspecjaliści ortoooncji, prote~ki,
narkoza111,lasero1erapia!II 41-92::;, 41-85-04
GDYNIA- Chylonia, Dom Towarowy- parter, ASDENT-spe·
cjaliści ortodoncji, s1omatologii
ogólnej, protetyki, chirurgii, 2362· 17 w.186
STOMATOLOGIA. lekarze Hebel,
Jacyna, 51-05-38, 51-38-88 narkoza

, LEKARSlUE

A·BALT,TUR ·lurystyka krajowa; wczasy odcł1udza~ce wJastrzębiej Górze, Zakopane, Rabka ·lul)'Styka zagraniczna -"LastMinute' -Kreta, Majorka.Tunezja·
POMOC WYJAZDOWA
ubezpieczenia. Sopot, Kościuszki
12 lel. 51-64-44, 51-75-14
BALTICANA -51-20-74 -wyciecz- ALKMED 51-97-64 odtruwaki: Wiedeń, pobyty indyv,idualne: nie poalkoho lowe
Esperal:_Dojazd ~
Po~ka Słowacja -zarrówienia zi·
'ALKMEDYK, leczenie
mowe:SytNester, lerie/
poalkoholowe, espe·
BUDAPESZT- Praga- Wiedeń
rai, 31-89-53, 20-68·
cykliczne 5-dniowe wycieczki 16, 0-90-50-81-15
oraz na zamówienie grup zorga· CHIRURG ląc~. 31-25-26
nizowanych-AKVA, 29-73-29
INTERNISTA, 41-42-75
DRUSKIENNIKI· sanatoria LARYNGOLOG, 41-R91__
Litwa (lux), Surutis, Niemunas. LEKARZ Domowy lnterni,
Birsztonas-emeryci- zniżka,
sta- EKG, pediatra ,
Primatour, 20-13-42, 51-18-96
neurolog, 31-89,53,
HOTEL 'Rugan· -Kartuzy 8i-15- 20,68, 16, 0·90·50·81 •
83 -zaprasza: noclegi, imprezy 15
MASA2YSTA, 56·48·32
okolicznościowe.
LAST minute- Kreta, Tu nezja, WYJAZDOWA Pomoc Lekarska
Wyspy Kanaryjskie,inne, 'Ho!Kla- dzieci, dorośli. EKG, szczep,erna,
53-69-86, 51-65-97, 56-27-40
ys', 41 -27-61
WYJAZDOWA pomoc lekaŁAD 57-74-08, wyciecz.ki, wczarzy speqalistów Nr 1, 57-33-33
sy, sanatoriaDruskienniki
NORD Gdyria, Jana zKolna 4,
20-14-05. 20-66-66, Ekspozytura
Rajska6, NOT, pok. 205, 31 ·28
61w. 205. Atrakcyjne wycieczki·
Wiochy8dni· 630 zł. Wycieczki i ALERGIA! Aparat Bi·
pobytf- Tunezja~
com! Bezbolesne odczulaniei
WEEKEND wOśrodku wJa- 1estowanie. Leczenie schorzeń.
strzębiej Górze Batt·Tur, tel. 51Monadith- North, 56-13-60
64-44
ALERGIA testy i od·
czulanie. Terapia biorezonansowa aparatemSicom, AltMed,52-42-29
ALERGICY! Monadi1hNorth,
56-13-60, testy-alergie i odczula·
BALTICANA -51-20-74 -wyciecz~
szkolne: Pal)'ż, Wiedeń, Slowa- nie, leczenie schorzeń aparatem
·Sicom"
tja. Polska
NORD· Medica USG. 51-05-04

1ą_z.

LOMBAROl

GDAŃSK, Pańska (naprzeciw
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ZD ROWIE

ZDROWIE

Z głębokim żalem i poczuciem dotkliwej straty
zawiadamiamy, że w dniu 2 pa ździernika 1995 r.
odszedł nasz Współpracownik,
Przyjaciel i serdeczny Kolega.
Człowiek spolegliwy, pełen życzliwości
i szlachetności, wielki autorytet moralny

mgr

30

Z głębo ki m

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy
z Polskiego Rejestru Static.ów.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 pa ździernika br.
o godz. 12.00 na cmentarzu Srebrzysko.

zawiadam iamy, że 2 paźdz i erni ka 1995 r.
Ukochany Mąż, Ojciec,
Dziadek i Wspani ały Teść

żalem

odszedł

serdeczność, życzliwość,

na

wieczną wa chtę

ś.

t

p.

ŚL,ZAK
RYSZARD
Starszy Mechanik
Msza św . ż a łobn a odprawiona zost anie
w dniu 5 paźd zi erni ka 1995 r. o godz. 12.00 w koście le
Naj świętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie.
Pog rzeb od będ zi e się t ego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
1_
Pogrążona w smutku Rodzina ·

.

i
Koledze

JAKUBOWICZOWI
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmi erci

MATKI
Pogrążeni

w smutku Współpracownicy

W dniu 30 września 1995 r. odszedł na zawsze
nasz serdeczny Współpracownik

CZESŁAW

HAMRYSZCZAK
Człowiek o wielkim Sercu, Przyjaciel nas wszystkich,
oddany każdej sprawie, której się podjął.

Pozostanie w naszych sercach na zawsze.
Koleżanki

i Koledzy
z Przedsiębiorstwa Marinox

Z głębokim ża l e m zawiadamiamy, że z ma rła nasza
Ko leża nka, była dług ol etni a, ceniona Pracow nica
ś.

t

p.

ELŻBIETA

Dyrekcja i Pracownicy
Opiek.i Zdrowotnej nr 2
w Gdańsku -Zaspi e.

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

z domu KOWALEWSKA
absolwentka Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku
Msza św. żało bna odprawiona zostanie 5 października 1995 r.
o god z. 9.00 w kościele NMP Kró lowej Różańca św . na Przymorzu.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 11 .00 na cmentarzu
Srebrzysko.

BOLESŁAWOWI

tp.

Głębok o wstrząśni ęci jesteśmy trag edią ,
s ię w murach szkoły.
K o l eża nce

ELŻBIETA OSIŃSKA

ROKITRANS, 41 -07-18. Codziennie przewozy do Niemiec.
Wyna~m autokarów. Pie~zymki.
Wycieczki szkolne, 32-78-51
20-18-76VE_K_T_OR_ _

26

25

Główny

że

MAXITOUR-przewozy au1okarowe, wycieczki- sprzedaż- raty. wyraiem mikrobusów, 46-2657
MIKROBUS, 25-56-17, 51-28·95
MIKROBUS, 32-76-49
MIKROBUS.51-14-37
MIKROBUS,57-57-52
MIKROBUSY, 22-13-47
MIKROBUSY!069131 -34-45
NORD Gdyria. Jana zKolna 4,
20-1 4-05, 20-66-66, Ekspozytura.
Rajska 6, NOT, pok. 205, 31-28·
61w 205. Korcesjonowane linieNiemcy, Bel~a. Holandia, Fran·
cja, Londyn. Komfortoweautoka·

29

KIRSTEIN
Rodzinie Zmarłej serdeczne wyrazy współczucia składają
Koleżanki i Koledzy
z Morskiej Agencji Gdynia Ltd.
191781ll0101

Pani

Wyrazy serdecznego żalu i ws półczuci a z powodu
tragicznej śmierci

.

.

~

(

KAZI ZALEWSKIEJ
i Panu Dyrektorowi

RYSZARDOWI FURMAŃCZUKOWI

TATUSIA

serdeczne wyrazy współcz ucia z powodu

i TEŚCIOWEJ

składają

Koleżanki i Koledzy, Wychowawczyni oraz
Rodzice klasy VIII a Szkoły Podstawowej Nr 3
w Pruszczu Gdańskim.

z pow odu śmi erci naszego Przyjaciela
Profesora Doktora M edycyny

Przep ełni e ni żale m

śm i erci

MATKI

ANI BORYSEWICZ

Współpracownicy

że

składają

'r

o raz Koleżanki i Koledzy z PBU " Emipol w I
w Gdańsku . ,.

Z głębokim ża l em zawiadam iamy,
w dniu 28 wrześn i a 1995 r. z marła nasza długo letn ia
Pracownica
ś.

OSKARA
JANKAU

t

p.

ZOFIA
KLESZCZ

wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składa
Grono Anestezjologów Szpitala Morskiego w Gdyni
Redłowie.

Wyrazy współczucia Rodzinie składają
Dyrekcja i Pracownicy GPRD SA .
OTiM Pruszcz Gdański. 1

1903711 81/07

-~:

" Umarli przestają cierpieć

Drogiej

Cierpią Ci, co po nich pozost ali"
Z głębokim ża l em zawi adamiamy,
że w d niu 29 wrześn ia 1995 r. z m a rł

WIESŁAW

.

w

ORSZULAK

lat 29
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przyw idzu
Pożeg namy Go w czw artek 5 październi k a 1995 r.
o godz. 11 .30 na cmentarzu Łostowice .
Serdeczne wyrazy współczuci a Rodzinie Zmarłego

składają Rada i Zarząd Gminy w Przywidzu.

Ko l eżance

doc. dr hab.
JOANNIE MIOTKE-DZIĘGIEL
zw iązku

ze

ś.

śm i ercią

t

M atki

p.

BRONISŁAWY

MIOTKE

R-2532

i:

Przyjaciele f
z Instytutu Transportu i Hand lu Morskiego ]
Uniwersytet u Gdańskiego.
~=
składają

t

Gdańsk, tel.lfax 31-80-62, tel. 3 1-50-41 w. 169 w godz. 8. 00· 18. OO. fax 46-35·68 cafą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-()4-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz . 8.00-16.00; Elblf g , tef.lfax 32-70-94, tel. 33.54-09
mm
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczr,w, tel,/fax 3 1-63-26 w godz. 8.00 • 16.00; Sfllrogard Gdański, tel.lfax 220·80 w godz. 8.00 . 16.00
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Środa
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TV
6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V.I.P.-rozmowaJedynki
8.00 ,,Moda na sukces" [ 133) • serial
8.30 Male obracanie groszem
8.45 Tańcz razem z nami
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja. Domowe przedszkole
9.50 Gimnastyka - Kung Fu
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
IO.OO „Sława" [29/46] - serial USA
10.50 Muzyczna Jedynka
l I .OO Słodkie, kwaśne i mrożone, czyli
o zapasach na zimę
11.15 Ryby i rybki
11.30 Życie moje - pr. M.Snakowskiej
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.15 Magazyn notowań - Ekofarma
kaszuhska
12.40 · 14. 50 „Środy artystyczne"
12.40 Chochlikowe psoty, czyli zmagania z gramatyką· Czasownik • osoby
12.55 „Elektryczne cienie" [1 J „N arodziny kina"· film dok.
13.20 Wielka historia małych miast Płońsk

13.45 ,,Elek~czne cienie" [2) ,,Ekrany
miasta' - film dok.
14.10 „Odyseja siostry Wendy" (5/6]
14.25 Lumen 2000 - serial prod. USA
15.00 Kraina łagodności

TV

TV
-2
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7 .20 Poranny magazyn „Dwójki"
7.50 Akademia Zdrowia „Dwójki"
8.00 Panorama
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 „Wszystko, tylko nie miłość"
[11/28] - serial prod. USA
9.00 Świat kobiet
9.30 „Każdą chwilę dzieciom" Dysleksja (1/2) · serial dok.
IO.OO Truskawkowe studio
10.25 Wolność wibracji/I/
10.50 Borussia i Atlantyda Północy
- film dok.
11.15 „Janek" - film dok. o Janie
Kaczmarku/powt . I
12.15 „Spór o Wróblewskiego" pr. pub!.
ł 2.30 Mój mały świat • program
Haliny Miroszowej
12.50 Akademia Zdrowia ,.Dwójki"
/powt. /
13.00 Panorama
13.20 „Nasz nauczyciel doktor
Specht" [13/14] - serial
14 _15 Clipol
14 _45 Muzyczne nowości Dwójki
14 55 p 't .
ani.~ 136
.1
15 ·00 ;'~
1
· " . 1 getod US ost. · sena
amm. pr · :"

POLONIA

J

7.00
7.10
7.15
8.00

Panorama
Program dnia
TEATR W KADRZE (powt.)
Konkurs Chopinowski - relacja z I etapu

I 9.10
9.00
Program dnia
Wiadomości

I

I

9.15 Klub odkrywców - program
dla dzieci (powt.)
9.30 Na bagnach i uroczyskach:
odc. I (powt.)
IO.OO Zespól adwokacki odc . 5
/12/ - serial reż. Andrzej
Kotkowski /napisy w języku
angielskim/ (powt.)
I I.OO „Olo w Nowym Jorku" - reportaż (powt.)
11.30 Historia - współczesność:
,,Stulecie Ruchu Ludowego"
cz. 2 (powt.)
12.00 Wiadomości
12.IO Agrobiznes
12.15 Program dnia
12.20 07 zgłoś się • Skok śmierciserial/napisy w języku angielskim/ (powt.)
13.35 Wdech wydech - film dok.
(powt. )
14.15 SeJmograf
14.25 Rozmowa dnia
I 5.00 Konkurs Chopinowski - relacja z I etapu (powt.)

5.00
6.30
7 .OO
7.30

Film fabularny
Muzyczny poranek
Bliżej Europy
Filmy animowane dla
dzieci
8.00 W świecie muzyki
8.30 Powitanie
8.45 Giełda pracy
8.50 Film animowany dla
dzieci
9.00 Nasza dyskoteka - propozycje do listy przebojów
9 .30 Film fabularny
11 .OO Kalejdoskop - program z
udziałem telewidzów
11.30 Nasi goście - Kronika
kulturalna
12.30 Pasjonaci
13.00 Spon, muzyka i moda
ok. 14.00 Giełda pracy
15.00 SKY Studio
15.30 Baw się razem z nami quiz dla najmłodszych

16 ;;,;~~d-~ ='~,!.~!~e.~'.~J;,:.~~s:;!!!.... --~::«~;:~: ~~«::~~<,~'~:, zw,.w.,w·,,,l~;~.,.,~:!.~.~i..~«;L:;,a~'.:~~;!~~l"""' ~<;.~*~"~!L:_E~;;,~;!:J~ ~!!~~;~~ej, ,z ,, '"'""""'°'*'*'·'"*"''"'''•%.,,
16.00 Dla młodych widzów: Raj
16.25 Dla dzieci; Party tura
!6.SO Kalendarium XX wieku

20

16.00 Konkurs Chopinowski· Etap I
16.30 „5 x 5 · wygrajmy razem"
17.00 Studio sport - ! liga piłki nożnej - mecz: Pogoń Szczecin 17.00 Teleexpress
„„
. "kZab
0 orni
rze
t 7 .20 Miliard w rozumie - teleturniej 1 17.55 Losowanie gier liczbowych
17.45 Z kamerą wśród zwierząt· 18.00 Panorama
Pantera śnieżna
I 18.10 PANORAMA
18.JO „Słoneczny patrol" [13/22) · se- 18.30 Punkt· temat dnia
rial prod. USA
18.40 Temat wiejski
19.00 Wieczorynka „Pinokio"
18.55 Podać rękę
19.30 Wiadomości
I 9.05 Kolo fortuny· teleturniej
19.35 Truskawkowe studio /powt. /

16.00 Piętnastolatki (odc. 39) - serial
16.30 Mag. motoryzacyjny „4&2"
16.45 Zoologiczny alfabet. odc. 3
. Szympanse
17 .OO Teleexpress
17.20 Cristal (283). serial
18.00 Studio Trójki
18.JO Panorama
18.30 Punkt . temat dnia
18.40 Temat wiejski
18.55 Podać rękę
19.00 Niewygodne pytania
19.30 Czysteszaleństwo(32)

16.00 Krzyżówka szczęścia
16.30 Lata i stulecia - mag. historyczny
17.00 Teleexpress
17.15 Na polską nutę - pr. dla dzieci
18.00 TEATR SENSACJI: ,,Cel
uświęca środki". autor: Louis c. Thomas
18.55 Na sprzedaż- reportaż
19.20 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Radio Pows!ańcze Błyskawica

20.00 Studio sport: - M ś w kolarstwie · Jazda indywidualna
na czas
20.50 Sport telegram
21 .OO Panorama
21.35 Ekspres reporterów
22.05 Konkurs Chopinowski
Etap I - relacja 5
2235 Teatr Dwójki • premiera polska Tadeusz Slobodzianek
„Car Mikołaj" reż. Tadeusz
Słobodzianek, wyk. Janusz
R. Nowicki, Leon Charewicz,
Jerzy Trela /I 07 minJ
0.20 Panorama
0.25 „Pielgrzym" - film dok. o
wizycie Josifa Brodskiego w
Polsce
1.05 Zakończenie programu

20 .OO Droga na szczyt (7) -.. serial
o wartkiej akcji opowiada

20.00 Wieczór galowy z Aleksandrem Bardinim
20.30 „Resume, czyli duety w Kabaretowej Liście Przebojów"
20.50 „Dziennik TV" - satyryczny
program Jacka Fedorowicza
2 I .OO Panorama
21.30 Wyst. rzecznika praw obywatelskich Tadeusza Zielińskiego
21.35 Jak być kochaną- film fab.
TVP, reż. Wojciech Has
23.05 Konkurs Chopinowski - relacja z I etapu
23.35 Pestka - na planie filmowym
O.OO Panorama
0 .30 Sport telegram
0.40 Bliższa ojczyzna - Wegajty
1.05 Historia - współczesność: ,,Stulecie Ruchu Ludowego" cz. 2
1.35 ,;z Dobrego Gniazda"(powt.)
2.05 Zakończenie programu

20.00 Wyst. rzecznika praw obywatelskich Tadeusza Zielińskiego
ll9'"20 .15 ,,Agent Maurice Castle"
- film fab . prod. USA/ 1979 r.,
116,j reż. Otto Preminger, wyk.
Nico] Williamson, Richard Ata
tenborough, Derek Jacobi
22.15 Puls dnia
22.30 ,,Życie na czerwono" /14/ - ,,Powrót" - serial dok.
22.45 Luciano Pavarotti w Polsce konferencja prasowa
23.05 Wiadomości
23.25 „Dzika kaczka" I The Wild
Duck I - dramat prod. australijskiej /1983 r. , 90,j reż. Henri Safran, wyk. Liv Ullmann,
Jeremy Irons, Lucinda Jones
0.55 Lumen 2000 - serial USA/ powt./
1.25 · 1.55 Guzik - reportaż

POLONIA

historię ośmiorga młodych

20.50
21.05
21.20

21 .30
21 .50
22.00
22.20
22.55
O.OO

ludzi z dzielnicy robotniczej
marzących o sukcesach w
muzyce rockowej .
Kolekcjonerzy kolejek program publ. prod . polskiej
Studio Trójki
Czas w kolorze sepii Opowieść o Wilnie XIX
wieku
Kamerton
Panorama
Dozwolone od lat 40, czyli
przeboje starszych nastolatków
Samochód - przebój stulecia
- odc. 5 - film dok.
„Jan Serce", odc. 3 „Mgieł
ka" - serial TVP
Zakończenie programu

DSF

SAT

EUROSPORT

*'•' ••• , ·

.n"M'~•

16.10 Giełda Pracy
16 .15 Nasi goście _ sport, rekreacja, wypoczynek
17 _00 Filmy animowane dla

dzieci
17.30 Sky Express - serwis informacyjny
18.00 Giełda pracy
18.10 Bliżej Europy
18.30 Sky Studio
19.10 Film fabularny

20.45 Sky Express - skrót wydarzeń dnia
21.00 Pasjonaci
21.30 Film fabularny
23.10 Rozmowa dnia
23.40 Sky Express - skrót wydarzeń dnia
23.50 W świecie muzyki
0.30 Bliżej Europy
I .OO Sport, muzyka i moda
3.00 Nasi goście - sport, rekreacja, wypoczynek
4.00 SkyTop

;PROPONUJEMY

POL

SKY
ORUNIA

---7.55 Program dnia
8.00 Panorama
8. IO Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 Trójmiejski serwis informacyjny
8.40 Polityka i okolice (powt.)
9.05 Pętlowa Lista Przebojów
(powt.)
9.35 Studio Trójki"
9.50 Rzeczpospolita babska· komedia obyczajowa prod .
polskiej, reż. Hieronim
Przybył (powt.)
11.30 Biskupin-Gród nad jeziorem
- film dok. prod. polskiej
(powt.)
12.00 Cristal - serial fab. prod. wenezuelskiej (282) (powt.)
12.35 „Kowboje z Krowigrodu" serial anim. USA. odc. 13
(powt.)
12.55 Witajcie nowi (5) -serial dla
młodzieży ang. (powt.)
13.25 Dzieci i piosenki, odc. 3 ·
pr. dla dzieci ang. (powt.)
13.55 Park Narodowy - Rzeka
traw
14.15 45 minut
15.00 Panorama
15.10 Male klauny z Wesolkowa
(13) - sena! anim. prod.
USA dla dzieci
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SAT

8.00
8.30
8.40
9.00
9.20
9.30
I O.OO
10.55
l l .00
11.30
12.30
14.00
14.30
15 .05
15.05
15.25
15.35

I 6 OO
16.15
16.45
17.15
17 .40
17.45
18.15
18 .45
18.55
I 9 .50
2 0 .05
21.00
22.00
22.20
22.45
23.15
23.45

-:-.

Rebusy
Klub Lady Fitness
Alwin i wiewiórki, odc. 53
HALOGRA!MY
Ye! Ye ' Ye!
Skrzydła, odc. JOi
Syreny • serial
Kostka szczęścia
Jesteśmy · pr. katolicki
Talk Show· debata
Magazyn sportowy
Oskar
4 x 4 - mag. motoryzacyjny
Kostka szczęścia
HALOGRA 1MY
Ye! Ye! Ye!
Czarodziejka z księżyca,
odc. 5
Informacje
LinkJoumal
I wszyscy razem, odc. 3/101
- serial komediowy
Grace w opalach, odc . 27 serial komediowy
Kostka szczęścia
Rebusy
Mamuśki, odc. 15 - serial komt!diowy
Informacje
Dallas, odc. 8 - serial
Informacje
Airwolf, odc. 53 - serial
Gliniarz i prokurator, odc. 18
Informacje i biznes infor.
Dolina lalek, odc. 10/65 - serial amerykański
Plus Minus
Sztuka sprawiedliwości
Moto wiadomości

Chochlikowe psoty, czyli zmagania z gramatyką

TVP.I

C:zasownik · osoby

9• 12.~. Program

edukacyjny. Chochlik piata dzieciom kolejne figle. Profesor próbuje przekazać niesfornvm uczniom wiadomości o odmianie czasownika
p;zez osoby.

Z kamerą wśród zwierząt
Pantera

Dzika kaczka
Adaptacja
dramatu XIX-wiecznego
norweskiego pisarza
Henryka Ibsena, odbiegająca nieco od literackiego pierwowzoru.
Urodzony we Francji reżyser Henri Safran przeniósł akcję swego filmu
dwadzieścia lat później.
Zmienił też nazwisko rodziny Ekdals, o losach
której opowiada dramat
lbsena.
Jest rok 1913. Harold
Ackland z żoną Giną
prowadzi mały zakład fotograficzny w niewielkim przemysłowym miasteczku. Małżeństwo mieszka wspólnie z
13-letnią córeczką Henriettą (Lucinda Jones) i ojcem Harolda, majorem Acklandem (John Meillon). Starszy pan
hoduje zwierzęta. D zika kaczka jest ulubienicą jego
wnuczki. która uważa oswojonego ptaka za swoją najlepszą przyjaciółkę. Spokój i szczęście rodziny burzy niespodziewane pojawienie się dawnego kolegi Harolda ...

iTOJMIASTO
8.30
9.00
9 .30
I O.OO
10.30

Zapowiedzi programowe
':He-Man" - bajka
Johny Quest - bajka
Za wszelką cen,;
Szpital Miejski - serial,
odc. I
11 .30 Music Box
12.00 Magazyn Południowy
12.30 Studio TYT
13.00 Moim zdaniem - program z tel.
udziałem widzów
15.00 Music Box
15 .30 Koncert życzeń
I 6.30 He-Man - bajka, odc. 4
17 .OO Johny Quest - bajka
17.30 Studio TVT
18.00 Za wszelką cenę
18.30 Śmierć człowieka skorumpowanego - film fab. fr.
2 0 .30 Szpital Miejski - serial, odc. 2
2 I .30 Informator
22.00 Koszmarne lata - serial USA,
23.50 Program na dzień następny i
rozwiązanie konkursu
0.00-1.IO Koncert życzeń - powt.

Wszystko, tylko nie miłość (11)
Serial komediowy. Konkurencyjne pismo
proponuje współpracę Hannah Miller. Aby zatrzymać
zdolną dziennikarkę w „Chicago Weekly", naczelna daje jej podwyżkę. Marty Gold jest załamay. Okazuje się,
że więcej niż on zarabia nic tylko Hannah, ale i Mike.

M N

Marty uznaje to za
6.00 Jolanda - telenowela, powt.
9.00 „Cannon" - serial
6.45 Świat sportu
IO.OO „Wyspa marze,\'' - serial
7.15 Pełnym gazem
I I .OO „Schwarz atakuje" - serial
7.45 Teleshop
12.00 „Statek miłości" - serial
8.10 Filmy animowane
13.00 „Fakon Crest" - serial
9.50 McGyver · serial, powt.
14.00 „Cagney & Lacey" - serial
I0.40 Maria - serial, powt:
15.00 „Star Trek: Następne pokole11.30 Drużyna specjalna - serial, ponie" - serial
wt.
16.00 „Słoneczny patrol"· serial
12.20 Filmy animowane
17.00 ,.Rodzina Partridge'ów" - serial
14.00 Maria - serial, powt.
1730 Magazyn regionalny
14.40 Świat sportu
18.00 „Idi na całość!" - teleturniej
15.10 Pełnym gazem
19.00 Wiadomości
15.35 Teleshop
19.15 SportwSAT J
16.00 Filmy animowane
19.30 „Kolo fortuny" - teleturniej
17 .40 McGyver - serial
20.15 „Komisarz Rex" - serial
18.20 Maria· serial, powt.
21.15 ,.Chicago Hope" - serial
19.10 Drużyna specjalna - serial
22.15 „Picket Fences" - serial
20.00 Film fabularny
23.15 ,.Upiorne urodziny" - horror,
21.50 McGyver - serial
Kanada 1980, reż. Jack Lee
22.45 McGyver - serial, powt.
Thompson (103 min) Śmierć
23.35 Maria - serial, powt.
matki w wypadku samochodo0.20 Drużyna specjalna - serial
wym przed czterema Jaty i seria
1.10 Film fabularny
zgonów w kręgu przyjaciół jest
3.OO McGyver · serial, powt.
powodem ciężkiego załamania
3.50 McGyver - serial, powt.
psychicznego młodej studentki ...
4.40 Drużyna specjalna - serial
1.10 „Star Trek" - serial (powt.)

RTL
2

6.45 - I 0.30 Blok programów dla
dzieci:
10.30 „Proszę o uśmiech" - show (powt.)
11.00 „Historia z Los Angeles" - komedia, USA 1990 (powt.)
12.45 -17.15 Blok programów dla
dzieci:
17.15 „California Highschool" - serial
17.40 ,Jump Street 21" - serial
1835 „Cudowne lata" - serial
19.05 „Benny Hill" - show
1925 „Proszę o uśmiech" - show
20.00 Wiadomości
20.15 „A Captive in the Land" (,,Gefangen im ewigen Eis") - dramat, USA/ZSRR 1990 , reż.
John Berry, wyst.: Sam Waterston, Alexander Potapov i in.
(105 min) Amerykań~ki meteorolog skacze ze spadochronem
nad Arktyką, aby pomóc radzieckiemu pilotowi, którego
samolot uległ awarii. ..
22.00 „Under the Gun" (,,Under the
Gun - GeschĄft mit dem Tod")
- film sensacyjny, USA 1987,
reż. James Sbardellati, wyst.:
Sam Jones, Vanessa Williams,
John Russell, Michael Halsey i
in. (88 min) Detektyw Michael
Braxton przybywa, by wyjaśnić
sprawę śmierci swojego brata i
natrafia na ślad handlarzy materiałami radioaktywnymi ...
23.40 ,.Kłopoty z Dave'em" - serial
O.IO ,,David Letterman" - show
I .OO „Fantastyczne opowieści" - serial
125 Wiadomości
155 „UndC'r the Gun" - film sensacyjny, USA 1987 (powt.)
325 „Kłopoty z Dave'em" - serial
(powt.)
3.50 ,,lump Street 21'' - serial

830 „Power Play" (powt.)
9.00 „Gillette World Sport Special"
930 Sporty wodne
IO.OO Jeździectwo: Wojskowe ME
we Włoszech
I I.OO Tenis: Turniej ATP - finał
12.00 „Action 5" (powt.)
13.00 ,,Magie Sports., (powt.)
15.00 Sporty motorowe: żużel - MŚ:
6 eliminacja w Coventry/W.
Bryt. (powt.)
16.00 „Offensiv" - talkshow (powt.)
17 .OO ,,Action 5"
18.00 „Magie Sports"
19.55 Wiadomości sportowe
20.00 Mistrzowie sportu: pływanie MŚ '94 w Rzymie
20.15 Piłka ręczna: Bundesliga - 4
kolejka: THW Kieł-SG Flensburg Handewitt (na żywo)
21.45 Mistrzowie sportu: li ga hiszpańska - Real Madryt
22.00 Boks - walki zawodowców
22.55 Wiadomości sportowe
23.00 Sporty motorowe:
O.OO Sporty motorowe: Rajd Austrii
I .OO „Best Direct'' - reklamy

PRO

RTL
8.05 (s) ,,Historia Springfieldów"
- serial
9.05 (s) ,,Santa Barbara"· serial
10 .OO „Moda na sukces" - serial
10.30 (s) ,.Czas tęsknoty" - serial
11.00 „Właściwa cena" - show
1130 „Pojedynek rodzinny" - teleturniej
12.00 „Punkt 12" - maga. inform.
12.30 „Złote dziewczyny" - serial
13.00 „Morderstwo to jej hobby" serial
14.00 (s) ,,Barbel Schafer": ,,Mło
dzi ojcowie" - talkshow
15.00 (s) ,.Ilona Christen'': ,,Miłość
jako nagroda" - talk.show
16.00 (s) ,,Hans Meiser": ,,Pająki,
dżdżownice i inne przysmaki" · talkshow
17.00 (s) ,,Jeopardy!" - teleturniej
17 30 (s) ,,Między nami" - serial
18.00 „Niezwykle mila rodzinka" serial (powt.)
18.30 „Exclusiv" - magazyn
18.45 Wiadomości
19.10 ,,Explosiv" - magazyn
19.40 (s) ,,Dobre czasy, zie czasy"
- serial
20.15 „Tedliches Leben" - dramat,
Niemcy 1995, reż. Richard
Engel (90 min) Żona ciężko
chorego architekta walcząc o
męża oszukuje jego kochankę, że ten zmarł ...
22.10 „Stern TV" - magazyn
23.15 (s) ,,Nocny show RTL"
O.OO Wiadomości
030 „Zdrówko" - serial
I.OO „Niezwykle mila rodzinka" serial
I 30 „Złote dziewczyny" · serial
(powt.)
2.00 (s) ,,Barbcl Schafcr" (powt.)
2.55 Wiadomośc i
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635
8.15
9.10
9.45

10.15

11.55
13.00
14.00
15 .05
16.05
16.05
16.35
17.00
17 30
18.00
18 25
19 .OO
1930
19.55
20.15

2225
23.15

0.50
I .OO
1.50
2.00
2.45
3.30

8.30 Lekkoatletyka: MŚ w półma
ratonie w Montbeliard
930 Tenis; WTA European Indoors Open w Zurychu
1030 Magazyn olimpijski
11.00 Magazyn motorowy
13.00 Triathlon: ITU PŚ w Bahia/Brazylia
14.00 Szachy: MŚ w Nowym Jorku
1430 Kolarstwo: MŚ w Kolumbii·
jazda na czas mężczyzn (na
żywo)

17 30 Tenis: WTA European lndoors Open w Zurychu - 3 runda (na żywo)
19.30 Wiadomości sportowe
20.00 Kolarstwo: MŚ w Kolumbii ·
jazda na czas mężczyzn (najważniejsze wydarzenia)
20.30 Kolarstwo: MŚ w Kolumbii ·
jazda na czas kobiet (na żywo)
23.00 Formuła 1
2330 Wyścigi motocyklowe
O.OO Jeździectwo: PŚ w skokach
w Pradze i Atenach
1.00 Wiadomości sportowe
130 Zakończenie programu

TNT

TV
5

6.00-20.00 CARTOON
-8.15 Seriale animowane:
NETWORK - seriale animowane
„Waltonowie" - serial
1630 .,Mały Dracula" (A)
„Alf' - serial (powt.)
Scooby'ego"
„Grace w opalach" - serial 17.00 „Duchy
(NF/H)
(powt.)
„Safari" (,,Kenig der Safari") - 17 JO „Maska" (A)
angielski film przygodowy, 18.00 „Tom i Jerry" (A)
1830 ,,Między nami, Ja~kiniowca1956 (powt.)
mi" (NF/S/H)
„Hart to Han" - serial
,.Detektyw Remington Steele" 19.00 „Tom i Jerry" (A)
19.30 „Mi,;dzy nami, Jaskiniowca- serial
mi'' (NF/S/H)
„Arabella Kiesbauer" - tal20.00 Z cyklu: ,,Stulecie kina":
kshow
,,Lost in a Harem" - kome„Domek na prerii" - serial
dia. USA 1944, reż. Charles
- 18.00 Seriale animowane:
Riesner, wyst.: Bud Abbott,
„Smurfy"
Lou Costello, Marilyn Ma„Animaniacs"
xwell, John Conte i in. (85
„Królik Bugs"
min) Dwóch m ężczyzn
„Między nami, Jaskiniowcaprzedostaje się za doskonale
mi"
strzeżone mury haremu sul„Pod jednym dachem" - serial
tana ...(A/F/S/H/Fin/Hol)
„Alf' - serial
22.00 Noc w TNT: ,,Wszystkie
„Grace w opalach·• - serial
światła na Wallace'a Beery":
„taff' - magazyn informacyjny
,,Czemp" (,,The Champ") ·
Wiadomości
film obyczajowy, USA 1931,
„W obronie życia" • komereż. King Vidor, wyst.: Waldia, USA 1991. reż. Albert
lace Beery. Jackie Cooper,
Brooks . (103 min)
Irene Rich, Roscoe Ates i in.
„Grzechy miłości" · magazyn
(83 min) Przegrany bokser
seksuologiczny
poświęca się dla swojego sy„Emmanuelle V" (,,Emmanuna ...(A/F/S/Fin/Hol/H)
elle in Afrika") - francuski
O.OO „Wyoming" - western, USA
film erotyczny, 1985, reż. Va1940, reż . Richard Thorpe,
lerian Borowczyk, wyst.: Mowyst.: Wallace Beery, Marnique Gabrielle, Dana Burns i
j o rie Main , Leo Carrillo,
in. (87 min)
Ann Rutherford i in. (88
Wiadomości
min) Eks-żołnierz pomaga
„Hart to Hart" - serial (powt.)
mie szkańcom miasteczka
Wiadomości
wyzwolić się od złodziei by„Detektyw Remington Steele"
dla ... (A/F/S)
- serial (powt.)
135 ,.Dziecko grzechu'' · melo„Arabella Kiesbauer" (powt.)
dramat. USA 1930, reż. GeWiadomości
orge Hill

wersje językowe: (A) · angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, (Hol) - holenderska

16 .OO Australijski e zimorodki
olbrzymie - film przyrodn.
16.30 Jak pracuje brytyjskie pogotowie ratunkowe - film
17 .OO Życie w kręgu ognia - film
dok.
18.00 Krucjata przyszłości - program popularnonaukowy
18.35 Poza rok 2000 - magazyn popularnonaukowy
19.30 Szarańcza - biblijna plaga,
serial popularnonaukowy
20.00 Wszystko z wszystkim się
wiąże - film popularnonaukowy
20.30 Magazyn motoryzacyjny program cykliczny
21.00 Historia awiacji: Piloci i konstruktorzy - film dok.
21.30 Samoloty eksperymentalne serial dok.
21 .55 Drapieżniki: Jak uchron ić się
przed atakami rekinów? serial przyrodn.
22.55 Belfast - miasto boksu, film
23.25 Obserwując przyrodę - serial
przyrodn.

835 „Bibi i jej przyjaciele"
9.15 „Magellan" - magazyn naukowy dla młodzieży
9.45 „A bon entcndeur" - magazyn konsumenta
10.15 Wybór programów „Piątki"
10.45 „Specjalny wysłannik"
12.10 „Perfecta" (powt.)
12.40 Pogoda dla pięciu kontynentów
12.45 Dziennik France 3
13.05 „Światła Paryża" - aktualności (powt.)
13.30 „Czarna seria" - francuski
film kryminalny (powt.)
15.20 „Filmy krótkometrażowe"
1530 „Dom Deschencs" · serial
(powt.)
16.00 Dziennik TV5
16.15 „Kuchnia muszkieterów" magazyn kulinarny
16.30 „Bibi i jej przyjaciele" - magazyn dla dzieci (powt.)
17.15 Fa. si, Ja - śpiewajcie''. quiz
17.45 „Pytania dla mistrza" - gra
18.15 „Wizje Ameryki" - reportaże i wywiady
1825 „Gra TYS - środowisko"
1830 Dziennik TYS
19.00 „Światła Paryża"
1915 Pogoda dla pięciu kontynentów
19.30 Dziennik belgijski
20.00 „Nie trzeba marzyć" - reportaże
21.00 „Tclescope" - magazyn
2155 Pogoda dla pięciu kontynentów
22.00 Dziennik France 2
2235 „Gra TYS - środowisko"
(powt.)
22.40 ,.Córki Kaleba" - serial
2325 „Zdejmijcie maski" - magazyn społeczny
0.30 Dziennik Soir 3
055 „Gra TV5 - środow isko"
(powt.)
I .OO „Wizje Ameryki"'

8.00
8.15
9.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
17.15
17 30
18.00
18.30
20.00
21.00
2230
23.00
23.15

„3 From 1"
Hity na śniadanie (Eden)
,,Maria przedstawia"
„Soul w MTV"
„Przeboje" (Ingo Schmoll) .
„Muzyczny non stop'' (Hugo)
'
„3 From I"
„Muzyczny non stop" (Hugo)
„CineMatic" - nowości fil- ;;
mowe (Davina)
„Popołudnie z Enrico"
Wiadomości
„Popołudnie

z Enrico"
do MTV" (Eden) ;
,,Zig i Zag" - show
„Popołudnie z Enrico"
„Przeboje" (Ingo Schmoll)
„Najbardziej poszukiwane"
„Beavis i Butt-Head" - serial
,,Zadzwoń

Wiadomości

„CineMatic" - nowości fil- !'.
mowe (Davina)
•.,.
2330 „The State"· show
O.OO „Koniec?" - show MTV
130 Noc z teledyskami

NBC SUPER
CHANNEL
7.00
9.00
IO.OO
14.00

„Dzisiaj" - mag. inform.
Supersklep
„Europejskie koło fortuny"
„The squawk box" - magazyn giełdowy
15.00 „Amerykańskie kolo fortuny" - magazyn finansowy
17.30 „Wieczorem o biznesie"
18.00 Wiadomości ITN
1830 ,.Przestrzeń" - serial dokumentalny (HolJN)
1930 „Selina Scott" - talkshow
(Hol/N)
2030 „Dateline" - magazyn dla
konsumentów (Hol/N)
2130 Wiadomości ITN
22.00 „Wieczór z Jay Leno" show (Hol/N/F)
23.00 Studio sport: golf
O.OO „Wieczorem o hiznesie"
0.20 Informacje giełdowe
OJO Wiadomości NBC
1.00 Rozmowy intymne (Hol/N)
130 „ Wieczór z Jay Leno" show (Hol/NIF)

16.45 Inspektor Gadget· serial
17. 15 Program lokalny
17.30 Westgate · serial romantyczny
18.30 Maria· telenowela
19. 15 Nas z cz łowi e k w parlamencie · serial komediowy
19.45 Zapowiedzi
20.00 Diabeł i piosenka · dramat· ,,.
psychologiczny, USA. reż.
Blomley Cawood
21.45 Zapowiedzi
22 .00 Program lokalny
22.20 Wrotkowe szaleństwo dramat muzyczny , USA

osobistą- porażkę"i-bardzo

to

przeży

wa, ma nawet pretensje do Hannah. W końcu zamierza
naprawić jak.oś swoje stosunki z dziewczyną, ale wła
śnie wtedy konkurencyjne pismo plajtuje i Catherine rezygnuje z podwyżki dla Hannah.

i

c„ O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELEDIIENNIK

śnieina

Pantera śnieżna znana również irbisem należy do zwierząt, którym grozi zagłada. Wrocławski
Ogród Zoologiczny posiada dwie pary tego gatunku ich biologia będzie tematem programu. Obserwować
będziemy także zachowanie panter w nowym, specjalnie zbudowanym dla nich obiekcie .

g."'17,45

TV

DISCOVERY

-

Teatr Dwójki· premiera polska
~

Car Mikołaj

.TVPH (

g. 22.35

Spektakl
zreal i zowano w biało 
stockich p lenerach, w
autentycznych miejscach. gdzie rozgrywały
się wydarzenia przywołane przez Tadeusza Slobodzianka.
W Krynkach, podbiało
stockiej wsi, w okresie
20-lecia międzywojen
nego zjawił się czło
wiek, którego uznano za cudem ocalonego cara. ,,Car nie
mógł się nie pojawić, bo zbyt wielu wiernych oczekiwało .
Mieszkańcy białostockiego pogranicza reprezentują
przedziwny konglomerat postaw. Niektórzy biernie akceptują odległą i obcą polską władzę, której miejscowym
przedstawicielem jest wiejski policjant Majewski. ..

Kobieta po polsku
Jak

9• ~1,35,

być kochaną

Wprawdzie akcja ,Jak

być kochaną" toczy się

głównie podczas okupacji, ale niemal zupełnie nie dotyczy

zbrojnych akcji podziemia i hitlerowskiego terroru. Czas
wojny służy tylko za tło poruszającej opowieści o tragicznej, nie spełnionej miłości.
Felicja - główna bohaterka filmu jest młodą, początkującą
aktorką. zakochaną bez wzajemności w koledze po fachu Rawiczu. Gdy pada nań podejrzenie o zabicie volksdeutscha, dziewczyna podejmuje się ukryć go w swoim mieszkaniu . M~zy, że Rawicz mieszkając z nią, odwzajemni
jej uczucie. Zeby mieć ukochanego przy sobie, gotowa jest
na każde poświęcenie. 1 rzeczywiście, los wystawi ją kilkakrotnie na bardzo ciężką próbę.

PR07

9•. 20,15
K
: , ••·• . omed.ia. W yst.: Meryl Streep, Albert Brooks (na

zdJęcrn). R1p Tom, Lee Grant i in. (103 min) Po śmiertelnym
wypadku samochodowym Daniel dostaje się do miasta Judgement City, które jf'st przystanią pomiędzy niebem i piekłem ...

Opracowanie: Bożena Kamińska
Zdjęcia: KAPA

oraz Prasowa Agencja Telewi:.yjna

Redakcja nie odpowiada za zmiany prograNu

VISA.
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Składam gorące podziękowania Zespołowi Lekarzy
i Pielęgniarkom Szpitala Marynarki Wojennej w Gda ńsku,
a w szczególności
doc. dr. hab. JANUSZOWI JEŻYMOWSKIEMU,
dr. DARIUSZOWI KLECZKOWSKIEMU
oraz dr. JANUSZOWI DĄBROWSKIEMU
za troskliwą opiekę i zaangażowanie w ratowaniu mojego życia.
Wdzięczny Pacjent
HENRYK KOBYLCZAK
z Rodziną

''

NOWA JAKOŚĆ O'DZIEŻYROBOCZEJ BA J'iVELNY Z POLYESTRAMI
... ZE ZNAKIEM TWOJEJ FIRMY!

JCHCAB

Przedsięóiorstwo Handlowo-ll.~tugowe
11

CU PRUM"

Sp. z o.o.

80-387 GIJAŃSK, ul. Arkońska I I
rei. 52-20-2 7 u) godz. 8.00 - 16.00

Przedsiębiorstwo Usług

oferuje w sprzedaży hurtowej i detalicznej:

Gdańsk-Nowy Port, ul. Śnieżna 1

...................................................................................................

Handlowych "A-"Z:

(boczna od ul. Marynarki Polskiej)

RURY I KSZTAŁTKI MIEDZIANE '

<>- TARCICA <>- ŁATY<>
<>- KRAWĘDZIAKI<><>" PŁYTY <>- SKLEJKA <>"
<>" BOAZERIA <>"
<>- DRZWI <>- OKNA<}
<>-STYROPIAN <} PAPA<><} CEGŁA <} CEMENT <}
<> WAPNO <} LEPIK <><>- GALANTERIA
DREWNIANA<}
<> CEGŁA ceramiczna<><> WEŁNA mineralna
ROCKWOOL<>-

Woeste Yorkshire, Hutmen SA.

... RABATY dla Instalatorów

"

1711J9,'09/IR51r

·---·---

ELEWACJE WINYLOWE

,>_

n1ar1ux'

,,SIDING"

Aluminium - System

+ ZŁĄCZKI DOCZOŁOWE

Rolety antywłamaniowe
dnwi, okna PCV

I ELEKTROOPOROWE,
ZASUWY

Bramy garażowe,
pnemyslowe

+ PRZEJŚCIA PE/STAL
+ SYSTEM REMONTOWY

80-209 CHWASZCZYNO

oraz wiele innych

"WAGA"

materiałów budowlanych

+ ZŁĄCZKI ZACISKOWE
"POLYRAC"

+ URZĄDZENIA I MAS2YNY DO ZGRZEWANIA

Oferujemy również węgiel, ko~.
miał węglowy na składzie opałowym
wGdańsku-Letnicy,

przy ul. Wielopole (nad Kanałem)
tel. 43-63-75

i

OFICJALNY PRZE IDSTAWICIEL:
80-389 GDAŃSK
PRZYMORZE
UL. ŚLĄSKA 66
TEL. 53-47-15

Fiśl

PN-PT 8.00 -15.00

Godz.: 7.00 - 16.00
Soboty : 9.00 - 13.00

AUTOMATYKA W~ZŁÓW
CIEPŁOWNIClYCN

PROGRAMOWANE TERMOSTATY
DO DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Posiadamy wymagane atesty.
Handlowy "AREM" s.c.
Gdańsk, Nowolipie 28A, tel. 32-37-54, 32-99-23.
Przy większych zakupach możliwość negocjacji
cen oraz dostawy na plac budowy.

STAL

Zakład Usługowo
• Nowoczesne grzejniki c. o. z konwektorem
- typ Cz podłączeniem bocznym
- typ VKO z podejściem od podłogi

i tel. (058) 81-85-54......_

i Niestępo_wo,

ł
• wymiar(116x 90)
. grubości typowe: 2, 3, 4, 5, 6
· na zamówienie kaida inna grnbość (w tej samej cenie)

I

•

kołki,

•

•,

j ul. Radunska 2~

RGmina Zukowo)

~

E(1 O _km ~d Gdanska

•

fr,. •

.
. . .

siatka, kleJEl, tynki szlachetne % czynne

pon. - sob. 7 .oo

ZBROJENIOWĄ

ATESTO WANĄ

oraz

inne wyroby hutnicze:
blachy, mry, stal kształtną

Zawory termostatyczne HEIMEIER • Niemcy

PHU ~))

KASIA

o foruje

P.H. ,,KOOPEBUD" w Gdvni
ul. Morska 189, tel. 23-12-62

HURTOWNIA 1 Gdańsk, ul. Słowacki ego 73, tel. 57-59-51
HURTOWNIA 2 Gdynia, ul. Łużycka 3, tel. 24-27-93

- 15.00

L

poszukuje lokalu z przeznaczeniem

na salon samochodowy
na trasie Sopot-Gdynia
lub w centrum Gdyni•

KOMPUTERY
. URZĄDZENIA
' MASZYNY

FORD JESZCZE BLIŻEJ!!
ESCORT

z PŁOŃSKA RUSZYŁ
łA1
<9 11v1::,zc
-

SJVIĄ

Możliwość

adaptacji.
Tel. 52·20·22, 52-43-11

SAMOCHODY

PANORAMA i VEKt1
METALPLAST i WINKHAU~l,

pomiar· demontaż· montai'
z obróbką murarską
NA KAŻD4 KIESZEŃ !

GDAŃSK
Piastowskie1
14 piętro, pokój 2
tel. 42-26-14, 37-46-99,
'
37-45-42

ul.

Gdynia-Redłowo

ul. Kaczewska 18
tel./fax 26-11-04, 29-75-213

Wały

Escort li: 32640.·

NISSAN

I

Model CL 1300, S-d1:zwiowy. Dodatkowo gratis:
lakier metallic, air-I; ,ag po stronie kierowcy,
pełne ubezpieczeni,e komunikacyjne OC, NW, AC,
zielona karta na 12 miesięcy. Ilość ograniczona!!!

C•ny w PLN wg. kurtu 1 OM:=1.7 PLN

};' .

: :.~·

BIG-Autohandel

Escort 11:i: 31509.·

Autoryzowany Dealer

Model CL 1300.,15-drzwiowy.
Dodatkowo gra1tis: lakier metallic.

Salon Sprzedaży Samochodów i Części, Gdańsk, ul. Rajska 12, tel. 316 021
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12, tel.: (058) 53 36 43, 53 36 59, fax (058) 530521
Hurtownia Części - Dostawy bezpośrednio z fabryki. ceny najniższe w Polsce
Samochody Używane, ul. Grunwaldzka 258 (róg Abrahama) tel. 0-905016 10

do 100000 km

24hNISSAN
ASSISTANCE

Ogólnopo~ki. calodobowy
prOllram pomocy drogowej.
W okres~ gwarancji beipi>lnM!.

EUROPEJSKI
FUNDUSZ
LEASINGOWY

Mercedes-Benz
St. Makowiec, K.D. Szvnkow ;cv, 80-518 Gdańsk-Brzeźno, ul.
Serwis: tel. 434121, 434140, k,x 434098
, Sprzedaż samochodów: tel. 1135350, 434997, 090508315

Gdańska 21 O

•
proponu1e

no,,-'e warunki leasingu

Unikalne w tej klasie silniki wielozaworowe z wielopunktowym wtryskiem 1.0 oraz 1.3 I

NISSAN MICRA w specjalnej ofercie jesienno-zimowej .

o raty równe i

degresywne
O elastyczny czas trwania leasingu od 7 do 36 miesięcy
o niższy koszt leasingu
o 0% prowizji
O specjalne warunki dla stałych klientów
o minimalny czas załatwiania transakcji

JAZ:DY PRÓBNE
PREZENTACJA
SPRINTER MODEL '95 :? 08 D
CIĄGNIK SIODŁOWY 1 838
I
KLASAC180
KLASA E MODEL '96 2:!0 D

Odwiedź najbliższego

dealera.

NISSAN MICRA ceny od 25 968 PLN*

Nasze przedstawicielstwa:

- 32 900 DEM (bez VAT)
- 147.000 DEM (bez VAT)

38.000 DEM (bez VATl
- 58.000 DEM (bez VAT)
,.)1Q/1ll,

Gdańsk, ul. Heweliusza 11 ,

p. 151 O
tel. 462-462, 314-247, fax 310-153
Gdynia, ul. Śląska 35/37, tel./fax 211-463

-

JBl,29/05/23

_..,..

tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169 w godz. 8. 00-t8. oó; tax 46-35-68 celą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8. oo- t 6.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00- 16. oo; Elblqg, tel.lfax 32-70-94, tel. 33·54-09
RG
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.00 • 16.00; Tcn,w, tel./fax 31·63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel./fax 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

ZAPRASZAMY DO NA:f;zycH BIUR OGŁOSZEŃ ·. Gdańsk,

~
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• Piłkarze GKS Katowice,
k1orzy odmówili przYJazdu do
Gdm\ska na I-ligowy mecz z
Lechią/Olimpią, jednak będą
musidi pr.cyjechać na Wybrzeże. W 1/16 rozgrywek o Puchar Pobki za prze~iwnika los
'\·~.. ,~ .
wyznaczył im Arkę Gdynia.
Lechia/Olimpia uda się natomiast do Oleśnicy na mecz z
tamtejszą Pogonią. Lider i wi, celidcr ekstraklasy spotkają
\.
'
się natomiast ze spadkowicza,
mi. Widzew Łódź w Krakowie
grać będzie z Wisłą, a Legia w
-·.·,,f_,.____ ..:'~/ .• -~
Chorzowie z Ruchem. Mecze
odbęd.J się 25 października.
• Koszykarz NBA. Dennis
Rodman i San Antonio Spurs
Fot. Maciej Kostun
pr,eniósł się do Chicago Bulls.
- Czym gdańska A WF wyróżnia się z
W zamian za ,.króla zbiórek"
pośród innych tego typu uczelni w kraju?
Byki oddały Ostrogom środko
- Dobrą atmosferą wśród nauczycieli
wego Willa Perdue.
akademickich. Każdego roku dokonujemy
• Garri Kasparow coraz blianalizy programów nauczania i staramy się
żej obrony mistrzowskiego tyje ulepszać. Nade wszystko zaś ogromną
tułu w ,zachach. W 13 partii
Rosjanin pokonał pretendenta , wagę przykładamy do spraw sportu
polskiego. Szansę wyjazdu na igrzyska
Viswanathana Ananda i proolimpijskie do Atlanty ma 23 sportowców
wadzi 7 .5 :5 .5.
klubu AZS A WF.
(sus) z naszego
- Ile kosztują studia jednego studenta?

l .}y?-~

.:
]~>

'

,~,~

•
I

- Jest to, podobnie jak Wyższa Szkoła
Morska, droga uczelnia. Razem z obozami
roczny koszt utrzymania studenta wynosi
ok. 5-6 tys. z!.
- Jaki procent studentów musi płacić za
swoje studia?
- Bardzo niewielki. Płacą jedynie
studenci zaoczni i wolni słuchacze.
Wszyscy pozostali muszą je<lynic
częściowo dopłacać do obozów.
- Co proponuje uczelnia tym, którzy
chcieliby tutaj studiować, a z różnych
przyczyn nie dostali się?
- W tym roku byto ich 320. 22 osobom,
które zdały egzaminy zaproponowaliśmy
praktykę w OHP, po odbyciu której będą
przyjęci na studia. Około 100 osób
zdecydowało się skorzystać z innej
możliwości. Przez rok będą wolnymi
słuchaczami. Jeśli pomyślnie zdadzą

wszystkie egzaminy, przyjmiemy ich na Il
rok studiów, już na normalnych zasadach.
- Na czym polega fenomen uczelni, że
tylu chce tutaj studiować, a po ukończeniu,
niewielu decyduje się na podjęcie pracy
zgodnej z kierunkiem wykształcenia?
- Z jednej strony są to studia trudne, a z
drugiej niezwykle atrakcyjne. Aktywność,
ruch. letnie i zimowe obozy sportowe - to

chyba nawet wiem dlaczego tak się stało. Po prostu prze<i mistrzostwami świata, jak to zazwyczaj czynię przed ważnymi imprezami, nic odpocząłem nieco
od luku i strzelania. Zabrakło
więc świeżości, perfekcji, celnego oka.
- No właśnie, co powinno
cechować dobrego łucznika?

- Właśnie to, czego zabrakło
mi na MŚ. Poza tym niezbędny
jest talent, systematyczność w
pracy, dobra technika i bezwzględnie bardzo dobry sprzęt.
- Porozmawiajmy o pańskiej
drodze na tory łucznicze.
- Wszystko zaczęło się w
Piaście Człuchów, w moim rodzinnym mieście. a do strzelania namówił mnie mój tata Józef. Zresztą mój najwierniejszy, jak dotychczas, kibic. W
1993 r. zostałem studentem
Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej i jednocześnie
zawodnikiem MRKS Gdańsk.
Dodam od razu, że chwalę sobie warunki do uprawiania
łucznictwa, jakie tutaj zastałem.

- Czy z tej dyscypliny sportu
można wyżyć?

- Niech pan nie żartuje. Nie
mam nawet stypendium z kadry, ale być może będę je
wkrótce mia!. Klub natomiast
pomaga mi w tej fonnie, że zapewnit mi mieszkanie i wyży
wienie. Mam tutaj też od pewnego czasu dobrego trenera,
B ia!orusina Michała puziaka.
- W ogóle chyba łucznictwo
w MRKS przeżywa jakby renesans.
- Nie wiem czy renesans, bo
nie wiem jak było niegdyś,
chociaż słyszałem, że startowały w barwach tego klubu mistrzynie Polski. To prawda 11atomiast, że trenuje teraz grupa
naprawdę uzdolnionej mło
dzieży, która już może się poszczycić wieloma sukcesami,
jak chociażby złotym medalem
na Ogólnopolskich Igrzyskach
Młodzieży.

- Każdy sportowiec marzył
by o wyjeździe na igrzyska
olimpijskie. Atlanta już blisko.

- Jedna sprawa to marzenia,
a druga to realność takiego
startu. Polska ma prawo do
wystawienia tylko jednego zawodnika. Mówiłem już, że polska czołówka jest wyrównana.
Mało tego, są zawodnicy wyżej
w sumie notowani ode mnie.
Na pewno jednak z walki nie
zrezygnuję. Mamy swoje minima, a wszystko rozstrzygnie
się na torze łuczniczym. Dziury w niebie jednak nic będzie,
jeżeli do Atlanty nic pojadę, bo
w 2000 roku igrzyska są w
Sydney i tam chciałbym już
pojechać na pewno.
- Czy są jakieś szanse, aby
22-letni dziś Robert Salach
zdobył w dającej się przewidzieć perspektywie medal na
mistrzostwach świata czy
igrzyskach olimpijskich.
- Szanse są zawsze ...
ten

MRKS w

młodzi szczypiorniści Wybrzeża

pod egidą trenera Zbigniewa Markuszewskiego awansowali.
Tymczasem pierwszy zespół
chce powalczyć w tym sezonie w

ekstraklasie o medal. Konkurencja
wydaje się być nieco słabsza, jako
że (o czym już szczegółowo pisałem) czołowe w ub. sezonie druży
ny ligi zanotowały zawodnicze
ubvtki.
·Trener GKS, Bolesław Olejniczak. rozpoczął treningi ze swymi
wybrańcami w końcu lipca br. i cały czas prowadzi! z nimi zajęcia na
miejscu - w Gdarisku. Dopiero 24
września „7" Wybrzeża pojechała
na tygodniowe zgrupowanie w Wą
growcu. Gdańszczanie mieli sporo
gier kontrolnych. Potykali sii; m.in
kilkakrotnie z Petrochemią Płock,
Spójnią Gdańsk i
Polonią

piłkarze

ekstraklasy

starych złotych dotacji na sport
dzieci i młodzieży. Tylko 45
mln trafiło do MRKS. Każdy
przyzna, że proporcja w rozdziale tych pieniędzy jest
krzywdząca. Za dwa dni, czyli
6 października odbędzie się
walne zgromadzenie OZŁucz.
MRKS znowu nie będzie miał

Drużyna

Otyczce
I coraz wyiei

Podczas rozgrywanych w Gdy- ,
·
skich 14-letnia Anna Wielgus
dwukrotnie uzyskiwała rezultat
lepszy od rekordu Polski na otwartym powietrzu Anny Skrzyńskiej z
SKLA Sopot - 3.11 w sierpniu br. ,
Zawodniczka Bałtyku najpierw ,
skoczyła 3.15, a w chwilę później t
3.23. Za Anią uplasowały się Mo- ,
nika Pyrek - 2.60. Konkurs chłop- ;
ców zakończy! się sukcesem 17- /
letniego Mateusza Ujmy (MKS
AZS-A WF Gdańsk) - 4 .61.
m halowych zawodów tyczkar-

na nim praktycznie nic do powiedzenia, bo porozdawano
mandaty na sztucznie stworzone sekcje po to tylko, aby
zneutralizować działaczy z
MRKS. Komu sluż:y tuka zabawa? Bo w to. że dobre wyniki 1
dobra baza i łucznicze tradycje
są po stronie MRKS Gdańsk
nikt nic może wątpić.

* * *

Janusz Wożniak

W Kielcach odbyt się tradycyjny Mały Memoria! Janusza Kusocińskiego. Reprezentanci wybrzeżowych klubów wywalczyli 8 medalowych pozycji. Najlepiej spisali
się tyczkarze. podopieczni trenera
Walentego Wejmana, zajmując
wszystkie miejsca na podium.
Triumfował Paweł Brukszto
(SKLA S0pot) - 3.90 przed swoimi kolegami klubowymi: 13-letnim Krzysztofem Skrzyńskim i
Tomaszem Nincą - obaj po 3.80.

:
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Gdańsku-Brzeźnie.

Oto martwy praktycznie

Okręgowy Związek Łuczniczy
w Gdańsku w kwietniu tego roku zwołał nadzwyczajne walne

(s)

zgromadzenie OZŁucz. Kilkanaście dni wcześniej w dość
sztuczny sposób powołano
dwie nowe sekcje łucznicze pewnie, aby uwiarygodnić swą
działalność - przy TKKF Rozstaje i Yacht Klubie Gdańsk
oraz odkurzono na gwałt sekcję łuczniczą z okolic Skarszew. Mimo że minęło kilka
miesięcy od powołania tych
sekcji, to ich zawodnicy czy
zawodniczki nie pojawili się na
żadnych praktycznie zawodach. Na arenie ogólnopolskiej

Politechnika
przy Kołobrzeskiej

_J

Fo1. Jo:ef Moriadelski

Dzisiaj o godz. 19 w Miejskiej Hali Sportowej przy ul.
Kołobrzeskiej na Przymorzu
drugoligowi s ia1karze Stoczniowca Gdańsk w III rundzie Pucharu Polski zmierzą się z AZS
Politechnika Warszawa. Ich rywale w ubiegłym sezonie wywalczyli awans do serii B I li~i.

\SUS)

Beniaminek przed startem

(Paw)

Elbląg

Przed wyjazdem do
Wągrowca wygrali
w dobrym stylu
gdański turniej o
puchar prezesa
Spójni, pozostawiając w pobitym polu
trzy I-ligowe druży
ny: Petrochemię,
Warszawiankę
i
Spójnię. Podczas
obozu w Wągrowcu
uczestniczyli w lokalnym turnieju.
wygrywając tę imprezę w trakcie której, występując bez
reprezentantów Polski, mieli trudną remisową przeprawę

z Anilaną Łódź. A
propos reprezentantów kraju. Jest ich w
Wybrzeżu trzech:
Arkadiusz Dudaref.
Jacek Grzenkowicz
i Roman Judycki

Kadra zawodników GKS Wybrzeże
Imię i

nazwisko
pozycja rocznik wzrost
Arkadiusz Dudarcf
(b) 1966 183
Adam Weiner
(b) 1975 192
Mirosław Brzozowski
(b) 1968 180
Przemysław Gadomski (s)
1971 194
Marcin Kondek
(s) 1974 169
Jacek Grzenkowicz
(o) 1966 187
Marek Boneczko
(o) 1974 189
Damian Wleklak
(o) 1976 184
Igor Stankiewicz
(s) 1968 180
Bartosz Walasek
(s)
1976 188
Krzysztof Lisiecki
(r) 1974 200
Damian Drobik
(r) 1975 200
Roman Judycki
(r) 1971 196
Adam Borowczvk
(r) 1974 182
Dawid Nilsson •
(r) 1977 188
Piotr Weiner
(r) 1975 194
Kierownik sekcji: Micha! Gołuński
Przybyli: Wleklak. Nibson. Walasek
wychowankowie klubu, Borowczyk 1
Gwardii Koszalin.
Ubyli: Robert Jankowsk.i (powrót do Pe·
trochemii), Dariusz Skup (wyjazd do Niemiec).
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Zwycięstwa odnieśli również:

- Sukcesem dla nas będzie
miejsce w pierwszej ósemce,
ale zadowoli mnie, jeżeli zachowamy status pierwszoligowca - stwierdzi! opiekun
Spójni .
Dla młodej gda1iskiej drużyny niezwykle ważny może
okazać się początek Jigi. o ile
na zwycięstwo w drugiej kolejce z Petrochemią w Płocku nikt
nie liczy, o tyle trzeba wygrać
u siebie na inaugurację z Pogonią Zabrze i w trzeciej kolejce
z Grunwaldem Poznań, również w Gdat\sku. Zadanie to
może jednak pozostać w sferze
marze1\, gdyż zabraknie raczej
na pewno najskuteczniejszego
w rozgrywkach II-ligowych
Michała Matysika. Podczas
spotkania sparingowego z PoJonią Elbląg jeden z rywali złamal mu szczękę i dwa zęby.
„Matysa'" czeka zatem przymusowa pr7..erwa.
Spójnia bardzo solidnie
przygotowywała się do rozgrywek I ligi. w których wystąpi
po czternastu latach przerwy.
Odbyły się aż dwa zrupowania.
w Zakopanem i austriackim
Sc:hwaz niedaleko Innsbrucka,
gdzie gdańszczanie rozegrali
szereg gier kontrolnych z dobrym zresztą skutkiem. Zespól
wziął także udział w zorganizowanych przez swojego prezesa Lecha Ramczyk.owskicgo.
rozgrywkch, gdzie grając w

kolejkę

mi kartkami, dwaj obrońcy Igor
Kozioł i Mariusz Pawlak. Do tego kontuzji na treningu uległ Sebastian Nowak, też obrońca, a jego występ w Zagłębiu stoi pod
znakiem zapytania.
- Skoro nie mamy kompletnej
obrony - żartował przed wyjazdem Kostka - to nie pozostaje
nam nic innego jak postawić na
atak. Zreszt,1 my w każdym meczu chcemy atakować i wygrywać. Podobnie będzie w Lubinie.
Tymczasem Zagłębie kryzys z
początku sezonu, zawirowania
spowodowane zmianami trenerów, ma już za sobą. W minioną
sobotę p(; raz pierwszy poprowadzil tę drużynę były selekcjoner

Dorota Modelska (MKS AZSAWF Gdańsk) - 1.65 wzwy_ż i Ra- ,
\ fal Lubecki (SKLA) - 2:38.19 na
1000 m. Annie Wielgus (Bałtyk)
przypadła w udziale druga lokata
na !OO 111 ppt. - 15 .O I : Michał Ciepielewski I Sambor Tczew) by/
trzeci w dysku (1 kg) - 46.0.2.
podobnie jak Joanna Fryca (Jurand
Malbork) - 16:27.64 w chodzie na
3000 m.

No i nastał czas dla 1·11·
gowych piłkarzy ręcznych. W
groni~ zespołów ubiegają·
cych Się O medale zobaczy•
m obok W brzeia takie
by I I k y
Ś 0'I i
en. am n a
!' n ę
Gdansk .. Miody zespo! z. ul.
Slowack1!go nie będ11e,1ed·
nak nalezal do faworytow, z
czego zdaje sobie sprawę
trener !.eS1ek Biernacki.

11

k.adry na~odow_ej ~drzej Strejlau. Debrnt miał meuda~~· ~o
Zagłębie przegrało na wyJezdzie
z Rakowem Częstochowa 0:1.
Polska Agencja Prasowa zapo-

wiadając dzisiejszą serię spotkań

pisze wręcz, że w Lubinie doj,dzie do arcyciekawej konfronta,cji trenerów Strejlau-Kostka. TyIle tylko, że na boisku grać będą
i1ch piłkarze. Sądzimy, że gdański
;iespól stać dzisiaj na zwycię~;two.
I Oto pełne zestawienie dzisiej~:zych spotkań: GKS Katowice ~\Iąsk Wrocław, Widzew Łódź Juka Tarnobrzeg, Legia Warszav ,a - GKS Bełchatów, Stal Mielt :c - Stomil Olsztyn, Lech Poz,nań - Amica Wronki, 2.aglębie
Lubin - Lechia/Olimpia, Sokół
P.niewy - Raków Częstochowa,
Hutnik Kraków - ŁKS Łódź, Pogoń Szczecin - Górnik 2.abrze.

Gaw)

Anna Wielgus -3.23

materia!
tory

(do tego dochądzą młodzieżowi).
Trener Olejniczak narzekał. że za
rzadko miał ich dla potrzeb Wybrzeża, ale taki już jest los trenera
klubowego, że potrzeby reprezentacji kraju kolidują z klubowym interesem.
Zestawienie pierwszej siódemki
Wybrzeża, gdy jest w ataku, to:
Dudarcf w bramce, Judycki na prawym rozegraniu. Drobik na środko
wym. Lisiecki na lewym. Stankiewicz na prawym skrzydle, Grzenkowicz jako obrotowy i Gadomski
na lewym skrzydle. Si,:k w tym, że
podczas turnieju o puchar Spójni
Judycki skręcił nogę. dochodzi teraz do siebie, alt! czy na początek
ligi zdąży? Podobnie jak Drobik z
kontuzjowanym łokciem? Pierwszy
mecz ligowy Wybrzeża - 7 bm. w
Chrzanowic z Fablokicm.

rozegrają

przerwa spowodowana jest eliminacyjnym meczem EURO
'96 Sł
• p Ik k ·
• • 11
'd • •k
owac1~ • os a, tory odbę d11e
się
pair; 11ern1 a
w Bratysławie.

alki o m dal Trudny początek dla ,,7" Spójni '

Do dziś po:ostal ial. Piłkarze ręczni Wybrzeia Gdańsk
nie mogą przeboleć ubiegłego sezonu. Jui, jui łapali wiatr
w iagle, mieli w drugiej rundzie długą, efektowną serię
spotkań bez poraikl, a tu w play off nagłe załamanie formy
I w rezultacie dopiero nikogo nie satysfakcjonujące 7 miej•
sce w lidze. W 1bllialącym się sezonie ma być lepiej.
Przede wszystkim odnotować
trzeba działania organizacyjne, mające na celu stworzenie klimatu
wsparcia dla „7" Wybrzeża, było
nie było spadkobiercy ośmiokrot
nych mistrzów Polski, wspanialej
przed laty drużyny, która sięgała po
sukcesy w Europie. Docelowe dzialan ia mają zmierzać właśnie do
przywrócenia gdań~kiemu zespoło
wi hlasku chociaż w części na miarę tamtego wielkiego teamu z cza~ów Daniela Waszkiewicza, Bogdana Wenty, Zbigniewa Plechocia i
innych znakomitych szczypiornistów. Pie1wszy krok ma być uczyniony w nadchodzącym sezonie. Z
działań organizacyjnych, po utworzeniu nowego zarządu sekcji (prezesi: Henryk Worny i Andrzej Walasek). odnotujmy przysporzenie
„7" Wybrzeża sponsorów. Na
przedstawionej nam liście figurują
firmy: Hummel, Sunset Suits, PJ
Sport (Tczew), Lech Browary
Widkopolski, Nata, Isostar, Grupa
Partnerska AWA i Biuro W-Z.
Sprzyjającą okolicznością jest
też druga la\\ ka zawodnicza. powstała na skutek niezwykłego „urodzaJti'' szczypiornistów. Do kadry
I-ligowego zespołu Wybrzeża doszlusowali najzdolniejsi juniorzy.
którzy w ubiegłych latach sięgnęli
po medale mistrzów i wicemistrzów kraju w swojej kategorii
wiekowej. Ten kapitał trzeba umiejętnie wykorzystać. Przypomnijmy,
że poligonem dla większości tej
młodzieży będzie II liga. do której

Dzisiaj

tkań, po które! udadzą się na 10·dniowy odpoczynek, a

Lechii/Olimpii może
spokojnie szykować się do dzisiejszego meczu, bo nie gra
przed własną publicznością, a na
wyjeździe. Gdańszczanie na
mecz do Zagłębia Lubin wyjecha!i już w poniedziałek, mieli
zatrzymać się pod Lesznem, a
dopiero stamtąd we wtorek udać
się już do Lubina. Trener Hubert
Kostka twierdzi! przed wyjazdem, że jego piłkarze są - jak to
określił - głodni gry. Z Lechem
jak wiadomo nie mogli wystąpić,
bo przeciwnik nie przyjechał,
występują.
więc teraz w Lubinie chcą się po- 2.atem czego należy życzyć gdańskiej kazać z jak najlepszej strony.
AWF!
, Niestety, nie wystąpią w tym me- Zdrowego rozsądku i konsekwencji w czu, ukarani
w Mielcu czerwonydążeniu do pchłaniania najnowszych
osiągnięć Europy. Więcej habilitacji oraz
nowych kierunków: zdrowia społecznego i
turystyki.
- Dziękując za rozmowę, tego
wszystkiego życzę.

Spotk.ałem się z trenerami i
działaczami tego klubu. Usły
szałem dosyć ciekawą historyjkę.

Glodn gtry

wszystko przyciąga młodych ludzi.
Nauczyciel wf, trener, mgr. odnowy
biologicznej, czy turystyki, ciągle są
zawodami atrakcyjnymi, choć nie dają
należytej satysfakcji finansowej. Dlatego
tak mało naszych absolwentów pracuje w
swoim fachu.
- A jakie są zarobki nauczycieli
akademickich w AWF!
- Profesor zwyczajny zarabia niecałe I ,I
tys. zł, a wykładowca 400 zł.
- Niedawno rektor krakowskiej A WF
powiadomił
prokuraturę o
aferze
korupcyjnej wśród swoich nauczycieli
akademickich, którzy pobierali od
studentów opłaty za zdanie egzaminów.
Czy jest pan pewien, że podobne zjawiska
nie występują w uczelni, którą pan kieruje?
- Jestem absolutnie pewien, że nic

odwiedziłem łucznicze

Aspiracie piłkarzy ręcznych Wybrzeża

Go wi do

•

* * *
Zbierając

Lechia w Lubinie

I

Z prof. dr. hab. Zbigniewem Mroczyńskim · rektorem Akademii
Wychowania FiI)'cznego w Gdańsku rozmawia Adam Suska

O łucznictwie piszemy rzadko. Nie da się ukryc, ie na zawody w tej dyscyplinie sportu sukcesy odnosi tylko MRKS
nie walą tłumy, nie pnyciągają one uwagi mass mediów. Trudno jednak teł nie zauwałyc,. Gdańsk. Te sukcesy spowodoli w iakończ:onym właśnie se1onle bardz:o dobre rezultaty odnotował zawodnik MRKS wały, że Urząd Wojewódzki
przyznał związkowi 130 mln
Gdańsk, Robert Salach.

stęp?
- Miałem. Zresztą

-

•I I

TELEGRAMY

- Panie Robercie, zdobył
pan tytuł indywidualnego mistrza Polski, w zawodach o Puchar Polski zakończył pan rywalizację na drugim miejscu.
Czy zatem mogę powiedzieć,
że rozmawiam z łucznikiem nr
I w kraju?
- Takiej tezy bałbym się, mimo wszystko, postawić. To
prawda, że jestem mistrzem
Polski. że bytem drugi w Pucharze Polski, że jestem człon
kiem kadry narodowej, ale jest
też w kraju kilku zawodników,
którzy mogą ze mną wygrać.
- Niemniej na krajowym
podwórku jest pan nieomal nie
pobity. Znacznie gorzej było
jednak na arenie międzynaro
dowej.
- I z tą tezą się nie zgadzam.
Właśnie w tym sezonie odniosłem bodaj największy sukces
zagraniczny zajmując drugie
miejsce w Pucharze Europy w
Petersburgu.
- Za to miejsce na nie tak
mowu dawnych mistrzostwach
świata było już bardzo odległe.
- Rzeczywiście, z tej imprezy nie ma się czym pochwalić.
Zająłem na MŚ 80 miejsce, a
wyżej przede mną było trzech
kolegów z reprezentacji.
- Czy nie miał pan do siebie
pretensji za ten nieudany wy-

Il.::
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osłabieniu pozostawi! po sobie
dobre wrażenie.
. .
. _W_ s~_mcJ kadrze ~OJ~:tlo
~1ę.p1ęc1u nowych, ale me dosw_1a?czonych Jeszcze zawodmkow. Dlat~go raczeJ. trudno
przypuszczac, aby mozna 1ch
było uznać za wzmo~ni~nie:
Trener B1ernack1 naJ~1ęceJ
spodziewa się po Manuszu
Koża!lowskim, który prze_z
ostatnie dwa lat~ ~Y.l zawodmktem Amlany Łodz I ma ~a so~
bą występy __w mlo?1. 1ezoweJ
reprezentaCJl Polski. Z zapow1~da_nych yrz~z sternik_ów
Spo)nT, mozc rnez~yt głos~o
ale Jednak. t~ansferow me ~1e
wyszło. A k!l~u zawo~~ikow
mogło do Gdanska trahc. Np.
aktualny reprezentant kraJu
Grzegorz Gowin. ze zdcgradowanej do Tl ligi Wisły Puław.

Zabrakło

pieni.;:dzy,
a
także
chyba osoby, która
doprowad z i I ab Y
spr a wę do
końca. Zrcsztą
po

odejściu
menedżera

Andrzej a
Lisiewicza
w gdańskim ze
spole wiele
jest niedociągnięć

organizacyjnych.
Sam Piotr
Sibiga nic
jest w stanie wszystkiemu
podołać.

Spójnia
swoje me -

cze rozgrywać będzie w Miejskiej Hali Sportow_ej na Przymorz~: C;y oka~e s.1.ę_ ona
szczęsl1wa. DobreJ mysl1 JCSt
dyr<;kto~ klubu Tomasz Rachon, ktory przed mauguraCJą

powiedział:

ARNET
UKF 71.09 i 90.70 I\IHz stereo
Serwisy informacyjne: 6.00 do
24.00 co godzinę oprócz 19.00. Serwis lokalny: 6.45, 7.35,
8 .35 ,I O.35, 12 .35, 14 .35, 17 .35,
20.35. ; Serwis sportowy: 8.50,
11.35, 15.35, 18.15.: Przegląd prasy: 9.10
6.00-10.00 Przebudzenie na życze
nie 6.05 Piosenka dla solenizanta
6.15 Rock&roll na dziś 620 Piosenka z uśmiechem 6.25 Gimnastyka
655 Trójmiasto na żywo 7.10 Temat tygodnia 7 .20 Konkurs dla
dzieci 7.45 Magazyn motoryzacyjny
8.15 Radio ARnet zaprasza 8.40
Wiadomości ekonomiczne 9.25
SOS dla bezrobotnych 9.40 Radio
ARnet zaprasza 9.55 Zapowiedzi
programowe 10.05- 14.00 Drugie
Śniadanie 1055 Informacje kulturalne 11.15 Konkurs 11.40 Muzyczne kalendarium 11.55 Horoskop
12.45 Trzy łyki klasyki 13.45 Konkurs 14.05-18.00 Popołudnie z Radiem ARnet 14.15 Majster- magazyn majsterkowicza 14.45 Mechanomania 16.10 British Top 40- albumy 17.15 Quiz 1715 Temat tygodnia 18.05-20.00 Ametowy Kulinariusz 20.05-22.00 Otwarta Scena
Poetycka 22.05-24.00 Słuchaj razem z nami 0.05-6.00 Muzyka

RAD I O

ESKA =--=-N-=-o-=-R-=--D
Gdańsk - UKF 68.63 i 96.4
Gdynia - UKF 72.92 i 106.7Wiadomości 5.30 - 23.30 (co godzinę):
Skrót wiadomości 6.00 - 20.00 (co
godzinę): Pogoda O.OO - 23.00 (co
godzinę); Wiadomości drogowe
6.15, 7.15, 8.15, 11.15, 15.15,
16.15, 17.15; Horoskop 0.05, 7.05
8.35, 10.35 Notowania walut: 8.45
Stoliczek Eski - rozmowa z gościem: 9 .15 Pol paczki z rana - konkurs na śniadanie; 9.45, 14.45 Wiadomości ku!turalne:10.50 Kalendarium muzyczne; 11.02 Kto ma dzisiaj urodziny - konkurs; 11.35 Zloty
kwadrans Eski - muzyczny non
stop; 1150 Tv.oja szansa - konkurs
45 sekund:12.15, 13.15 lnfonnator
giełdowy: 12.40 Wypoczywaj z nami - rekreacja z Eską; 13.40 Letni
pmbój Eski - plebiscyt słuchaczy;
15.10 Co mi zrobisz jak mnie zła
piesz - konkurs; 17 .05 Serwis muzyczno-filmowy: 17.45 Wiadomości sportowe; 18.35 Muzyka, którą
kochacie; 19.05 Morskie opowieści:
21.00 - 21.30 Jazz Me Blues: 22.35
- 23.30 Muzyczna godzina miłości muzyka non stop

- W niektórych elementach "
gry widzę postęp. Nad innymi
trzeba jeszcze popracować . W
rozgrywkach nic będzie łatwych spotkań, ale liczę że
zwyciężymy już na inauguraUKF 67 .85 i 103.7 MHz stereo
cję. Na pewno bardzo silne są
Wiadomości co godzinę; Wiadomoekipy Wybrzeża Gdańsk i
ści sportowe: 7.IO, 12.10, 16.10,
Iskry Kielce. W pozostałych
19.10:
zespołach były tak duże ruchy
5.00 - 9.00 Studio Bałtyk, 9.05 Rakadrowe, ż:c trudno cokolwiek
dio biznes: 9.45, 11.45, 13.45
powiedzieć o ich sile. Dla nas
Ogłoszenia na telefon: 10.00-14.00
każdy mecz to nowe doświadCztery godziny dla ciebie i rodziny:
czenie.
10.15 Horoskop dnia: 1033 Więcej
Maciej Polny
spol1u: 10.45, 12.45 Radiowa giełda
pracy; 11.15 Ekspert; 11.33 Wano,
nic warto ... 1158 Wstępne notowaKadra zawodników Spójni
nia giełdy; 12.15 Konkurs IO pyImię i nazwisko pozycja rocznik wysokość
tań ... milion Llotych: 12.38 GielJa
Dariusl. Cforzyńsk.i
(b)
1970
186
papierów wartościowych: 13.15
Grzegorz Sihiga
(b)
1976
188
Ubieramy ... : 14.00-18.00 Studio
Sebastian Suchowicz (b)
l 976
I 87
Bałtyk: 14.15, 15.15, 16.15, 16.45,
Mirosław Maciąga
(r)
1973
190
17.15, 17.45 Informacje miejskie:
Piotr Wojdyr
(s)
1975
184
14.45 Giełda pracy: 15.45 Ogłosze
Rafał Kuptcl
(r)
1976
190
nia na telefon; 18.05 Muzyczny eksMichał Matvsik
(r)
1973
195
Mariusz Kotanowski (s)
pres: 19.05 Na marginesie dnia;
1976
191
Wojciech Leowski
(o)
1976
194
21.05 Jazz wieczorem: 22.00 Radio
T\·larcin Pilch
(s)
1976
176
BBC: 23.05 Rozmowy prywatne;
Leszek Elbicki
(s)
1963
185
1.05 Radio nocą
Mariusz Lesz..:zyński (r)
1971
188
Bartłomiej Pepliński
(s)
197 3
I 90
Grzegorz Zalewski
(r)
I 975
191
Piotr Dunajski
(r)
1976
I 90
Adrian Anuszewsk.i
(r)
J 976
184
Gdańsk - UKF 102,30 MHz
Dawid Powarzy11ski
( r)
1977
I 87
Elbląg - UKF 107 ,4 MHz
Trener - mgr Leszek. Biernacki; H trener - Sła
\vomir Sieńko: kierownik zespołu - Piotr Sibiga.
2.00, 4.00, 6.25, 8.25, 10.25, 12.25,
Ponadto w kadrze, z której nie ubył żaden za14.25, 18.25, 19.25 Wiadomości;
wodnik znajduj;i się: Andrzej Bojanowski. Mar6.30, 12.30. 20.20 Rótaniec: 7.45,
cin Paternoga i Remigiusz Grabowski.
li.OO, 16.00 W Rodzinie Radia MaPnybyli: Kożanowski (Anibna Łódż), Zalewryja; 5.45 Rozpoczycie programu i
,k1 1 Kac:zmurz (MKS Inowrocław). Anuszewski
pacierz; 6.00 Anioł Pański i Jutrz(Jurand Ciechanów), Sebastian (MKS Nowa Sól)
nia:7.00 Msza św.; 8.00 Godzinki

RAD I O
GDAŃSK

RAD I O
MARYJA

k1 i czci Niepokalanego Poczęcia
N MP; 8.30, 16.30 Katecheza; 9.30
Czas pieśni; 950, 14.30 Mogę, chcę
pomóc:10.00, 19.30 Audycja dla
dz:icci: 10.30 Porady - porady lekarsk:ie: 11.20, 18.40 Radiogazeta:
1 !1.45, 23.45 Medytacja; 12.00
A oiol Pański; 12.10 Spotkania z Biblią: 5.05,13.15 Radiogazeta: 13.45
LHteratura; 14.00 Modlitwa popolud1 iiowa z Liturgii Godzin; 14.15
C;ms dobrych nowin: 14.40 Muzyka
mistrzów; 15.00 Koronka do Miło
sierdzia Bożego: 15.15, 21.15 Rozm1 )wy nie dokończone; 16.15 SerwLs Radia Watykańskiego; 17.30
Kt mcert życzeń; 17 .45 - Czytanie
próśb i podziękowań na Nowennę
de, MB Nieustającej Pomocy; 18.00
- 11/owenna do MB Nicust. Pomocy;
H :.OO Anioł Pański i Nieszpory;
J!:.30 W nurcie nauczania Jana
Pa w!a li; 19.00 Audycja dla mlo·
dzieży; 19.45 Modlitwy dzieci
20 .OO Audycja Radia Watykańskie
go; 21.00 Apel Jasnogórski; 23.50
Kc >mp!eta: O.OO Rozpoczi;cie progmmu nocnego

RAD I O

- .»LU-~
UICF 67.07 i 101.7 MHz
Wiadomości: od 5.00 do 24.00 (c~
g0< lzinę): Skróty wiadomości: 5.30.

7.3 O, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30,
18. 30; Wiadomości lokalne: 6.30,
8.3 o, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
17. 30, 20.30; Sport: 6.04, 7 .04,
18.1 )5, 20.05
6.4 3 Ewangelia z komentarzem:
71: i Patron dnia; 8.10 Gość PLUSA : 8 .45 Serwis ekonomiczny;
IO. 35 „Ułóż zdanie" - konkurs;
13.115 Serwis giddov.y; 13.40 Propozycje kulturalne: 14. 15 Komputer t 'ie gryzie: 14.45 Serwis motoryzaci ,'jny: 15.10 Z nowego Katechizmu; 18.40 Wiadomości z życia
Koś ciola: 1852 Bez dymu kadzidła:
19.· IO „Pluszowy kącik"; 22.15
Ew,mgelia z komentarzem: 23.05
Markowa muzyka; O.OS Śpiewam
ho rnuszę; I.OO Radio PLUS Noc:
5.OC I Poranek muzyczny

RAD I O
RMF FM
UKlf 98.4 i 73.52 MHz
Wi~ domośc1 co godzinę od 0.45
Gie Ida: 12.05, 14.05; PROGRAM
LOKALNY 10.26, 11.26, 12.26,
13.:26, 17.26; Traffic: 6,26, 6.59,
7.2t;, 759, 8.26, 859, 1416, 1459.
15.: (6, 1559, 1616, 1659
5.00-9.00 Rano mogę fruwać - p1ecZCJ ny poranne tosty; 9.00-13.00
Rad io Materii i Formy - na tacy du·
żo l ub mało; 13 .00-17 .OO Relacje
migilwki flesze - rajd reporterów;
17 .O 0-19.45 Rockujemy muzyką
fanta styczną - gramy w rosyjską ruletkę; 19.45-21.45 Radio muzyka
fakt) r - przegląd wydarzeń dnia:
21.4:•-l.OO Rock metal funky - zdejmuje1 ny nocną koszulkę; 1.00-5.00
Roztc rki marzenia fobie

IO
- ·-zRADET
Gdańsl , - UKF 71.69

i 105 MHz
· UKF 71.36 i 105 MHz
Wiad01 ności co godzini; całą dob,;
wiadon 1ości co pól godziny 6.0012.00 - 14.00-17 .OO; wiadomości co
kwadram 6.00-9.00: wiadomości
sportow c: 6.08, 6.33, 7.09, 7.34,
8.07, 9.05: Wiadomości giełdowe:
12.05, 13 .05, 14.05
4.00-6.0C I Świt z Radiem Zet: 6.009.00 Poranek z Radiem Zet: 6.20,
9.40 Hon iskop dnia: 6.25, 715, 850
Mata enc.yklopedia dobrych i złych
obyczajów; 6.50 Zapowiedzi TV;
7.40 Magazyn giełdowy; 8.11 Komentarz dnia redaktora naczelnego:
8.15 Goś,:: Radia Zet; 8.40 Książki
Czesława Apiecionka; 9.15 Urodziny z Radi< im Zet - konkurs: 9.20 Horoskop na urodziny; 950 Ciekawostki Krecik, 1: 10.10 Bulion Zet: 13.15
Dzwonię, to pana, pani ... 14.10 Magazyn rep< merów i zapowiedzi kulturalne; !:i.IO Hip Hop Zet 16.50
Ciekawostl<i Krecika; 18.10 Szymoniada: 19. 05 Komputerowa lista
przebojów· Radia Zet; 20.05 UK
Chan Attac k 21.05 Klub Radia Zet;
22.00 Wojna na górze; 23.30 Bezsenność z ~ !adiem Zet: 2.00 Noc z
Elbląg

